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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli S/17/005 Działalność organów administracji publicznej związanej z lokowaniem 
przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko na terenie Gminy Sieniawa. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Rzeszowie. 

Kontrolerzy Dariusz Herda, doradca prawny, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 
nr LRZ/150/2017 z dnia 30 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk (dalej też 
Starostwo). 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pan Zbigniew Kiszka, Starosta Powiatu Przeworskiego od dnia 27 listopada 2006 r. 
(dalej też Starosta). 

(dowód: akta kontroli str. 2-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
 
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości działania Starostwa związane z wydawaniem pozwoleń na 
budowę przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko na terenie Gminy 
Sieniawa. 
Ustalono, że decyzje te wydawane były po złożeniu przez wnioskodawców 
dokumentów wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane2 i ustawą 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko3 tj. w szczególności wniosków o pozwolenie na 
budowę wraz z niezbędną dokumentacją techniczną oraz wydanych uprzednio 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzji o warunkach 
zabudowy. 
 
Nieprawidłowością w ocenie NIK było: 
1. zaniechanie wyjaśnienia rozbieżności dotyczących podmiotu występującego 
o pozwolenie na budowę w zakresie przedsięwzięcia Kompostownia II; 
 
2. wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych na działce ewidencyjnej 689/5 
położonej w Leżachowie gm. Sieniawa dla potrzeb gospodarstwa rolnego4, 
w sytuacji kiedy decyzja o warunkach zabudowy była nierzetelna w zakresie 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, 
bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

2 j.t. Dz.U.2017.1332 ze zm., zwanej dalej  ustawą Prawo budowlane 

3 j.t. Dz.U.2017.1405 ze zm., zwanej dalej ustawą o udostępnianiu 

4 decyzja z 14 maja 2013 r. nr 187/13 

Ocena ogólna 
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regulacji dotyczącej planowanej zabudowy, a także wykraczała poza zakres 
zabudowy określony w uprzedniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację tego przedsięwzięcia (Kompostownia I); 
 
3. wydania pozwoleń na budowę dla spółek [...]5 sp. z o.o. i spółki [...]6 z o.o. 
(decyzje nr 3/15 i 4/15 z 2 stycznia 2015 r.), w których zezwolono na montaż 
agregatów prądotwórczych w sytuacji kiedy w decyzji nr 2/15 z 2 stycznia 2015 r. 
Starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę fermy drobiu 
dla spółki [...]7 z o.o. obejmującej także agregat prądotwórczy, w sytuacji kiedy 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przewidywała jedno urządzenie tego 
typu. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 
1. Wydawanie pozwoleń na budowę. 
 
Okres objęty kontrolą NIK obejmował lata 2012-2016, z uwzględnieniem działań 
i zdarzeń wcześniejszych i późniejszych, w przypadkach gdy miały one związek 
z przedmiotem kontroli. 
 
Zadania związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach 
określonych ustawą prawo budowlane, w tym wydawanie pozwoleń na budowę oraz 
przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonywania robót budowlanych, 
a także zatwierdzanie projektu budowlanego należały w Starostwie do właściwości 
Referatu Architektury i Budownictwa (§ 22 Regulaminu organizacyjnego). 
Kierownikiem Referatu jest Pani Maria Wąsacz, której zakres obowiązków określony 
został w dniu 23 kwietnia 2007 r. 
 
W okresie objętym kontrolą Starosta wydał łącznie 13 decyzji o udzieleniu 
pozwolenia na budowę, w których uprzednio Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa 
wydawał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia (w tym dwie decyzje środowiskowe wydane zostały w roku 20118). 
W toku kontroli jedna decyzja o pozwoleniu na budowę9 wygasła ze względu na 
upływ 3-letniego terminu do rozpoczęcia budowy (art. 37 ust. 1 prawa 
budowlanego). 
 
Do szczegółowej analizy wybrano dokumentację dotyczącą 6 postępowań 
administracyjnych, w tym dwóch związanych z budową i rozbudową kompostowni 
odpadów biodegradowalnych w miejscowości Leżachów10 oraz czterech związanych 
z budową fermy drobiu w miejscowości Leżachów11. 

(dowód: akta kontroli str. 5-52) 
 
I. Kompostownia I 

                                                      
5 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

6 Jw. 

7 Jw. 

8 w sprawach AB.6740.6.57.2012 i AB.6740.262.2014 

9 znak AB.6740.262.2014 z 18 sierpnia 2014 r. 

10 decyzja AB.6740.204.2013 z 14 maja 2013 (wraz ze zmianą wynikająca z decyzji AB.6740.452.2015 z 2 grudnia 2015) i 
decyzja AB.6740.469.2016 z 1 grudnia 2016 

11  decyzje AB.6740.478.2014, AB.6740.479.2014, AB.6740.480.2014, AB.6740.481.2014 – wszystkie wydane 2 stycznia 2015 

Opis stanu 
faktycznego 
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W dniu 13 maja 2013 r. (data wpływu) [...]12 złożył wniosek o pozwolenie na budowę 
zadania inwestycyjnego określonego jako budowę kompostowni odpadów 
biodegradowalnych na działce ewidencyjnej 689/5 położonej w Leżachowie gm. 
Sieniawa - dla potrzeb gospodarstwa rolnego. 
 
Inwestor wraz z wnioskiem przedłożył 4 egzemplarze projektu budowlanego 
z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami13 oraz oświadczenie o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 
Przedłożył także: 
a) decyzję o warunkach zabudowy14, która wydana została dla obiektów zabudowy 
zagrodowej planowanej przez osobę fizyczną ([...]15, zam. Studzian) i obejmowała 
budowę budynku zaplecza socjalnego, dwóch budynków gospodarczo-
magazynowych, zadaszonej wiaty rolniczej oraz budowę zjazdu z drogi 
wojewódzkiej nr 870 – dla potrzeb gospodarstwa rolniczego. 
 
- decyzję16w sprawie zmiany ww. decyzji o warunkach zabudowy, polegającej na 
zmianie nazwy inwestycji na „Budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych 
na działce nr ewid. 689/5 w Leżachowie gm. Sieniawa, w tym budowa zbiornika do 
gromadzenia wód opadowo-roztopowych, zbiornika na ścieki sanitarne i studni oraz 
budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 870 – dla potrzeb gospodarstwa rolniczego”. 
 
b) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia17. 
 
Następnego dnia po wpłynięciu wniosku (tj. 14 maja 2013 r.) Starosta wydał decyzję 
187/13, w której zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę 
kompostowni odpadów biodegradowalnych dla potrzeb gospodarstwa rolnego. 
 
Powyższa decyzja została w dniu 2 grudnia 2015 r. (na wniosek inwestora z dnia 1 
grudnia 2015 r.) zmieniona decyzją 426/15 w zakresie: 
- projektu zagospodarowania działki, dla budynku administracyjno-socjalnego, 
utwardzenia terenu z parkingami i drogami wewnętrznymi, wiaty rolniczej (boksy 
zadaszone na odpady biodegradowalne), zbiornika na odcieki, biofiltr, wagi 
samochodowej, likwidacji studni kopanej oraz 
- charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: dla zbiornika na odcieki, 
biofiltru, przykrycia budowli (bioreaktorów szt. 10), zbiornika na wody opadowo- 
roztopowe. 

(dowód: akta kontroli str. 53-99)  
 
W wyjaśnieniach dotyczących trwającego jeden dzień procedowania wniosku z dnia 
13 maja 2013 r., w sytuacji kiedy złożony materiał był bardzo obszerny i prawnie 
skomplikowany, Starosta Zbigniew Kiszka wskazał na regulacje wynikające 
z przepisów art. 35 ust. 1 prawa budowlanego oraz na czas do wydania decyzji 
określony w kodeksie postępowania administracyjnego. Dodał też, że w odniesieniu 

                                                      
12 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze 
zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

13 w Starostwie przechowywany był jeden egzemplarz, pozostałe zwrócono inwestorowi. Taka sama sytuacja miała miejsce 
w pozostałych, badanych w niniejszej kontroli, postępowaniach. 

14 z 23 stycznia 2012 r. nr RG.6730.45.2011 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa 

15 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze 
zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

16 z dnia 4 kwietnia 2013 r. nr RG.6730.45.2011 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa, 

17 z dnia 23 marca 2013 r., nr RG.622.10.11.2012.PC wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa. 
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do pozwolenia na budowę dla Pana [...]18 stronami przy pozwoleniu na budowę był 
sam inwestor, obszar oddziaływania obiektu zamykał się w działce Inwestora. 
Projektanci konsultowali kompletność wniosku i projektu budowlanego przed jego 
złożeniem. 
 
W zakresie kwestii dotyczącej średniego czasu wydawania decyzji o pozwoleniu na 
budowę w takich (podobnych) sprawach Starosta wyjaśnił, że decyzje o pozwoleniu 
na budowę są wydawane bez zbędnej zwłoki, jeżeli organ nie stwierdzi żadnych 
nieprawidłowości. 
 
Na pytanie o to, czy w toku ww. postępowania Starosta analizował kwestię, czy 
zakres planowanego zagospodarowania terenu, wynikający z decyzji o warunkach 
zabudowy, mieści się w pojęciu i ma charakter tzw. „zabudowy zagrodowej” 
niezbędnej dla potrzeb gospodarstwa rolnego wnioskodawcy Pan Zbigniewa Kiszka 
wyjaśnił, że decyzja o warunkach zabudowy jest wiążąca dla organów administracji 
budowlanej, a może ona podlegać kontroli tylko przez organ nadrzędny w stosunku 
do Burmistrza czyli przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 
Starosta dodał ponadto w tej sprawie, że analizując zabudowę zagrodową 
wnioskodawcy w gospodarstwie rolnym, uznać można że gospodarstwo rolne to 
zorganizowana całość gospodarcza zdolna do realizacji wyznaczonych zadań 
gospodarczych, natomiast to czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego 
są względem siebie rozproszone, czy też tworzą zwarty kompleks niezależnie czy 
znajdują się w granicach administracyjnych jednej lub kilku gmin, a ich łączna 
powierzchnia służy do porównania ze średnią powierzchnią gospodarstwa rolnego 
w gminie w której zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa. Wnioskodawca jest 
właścicielem gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Sieniawa o pow. 85 ha oraz 
w innych gminach. Do wniosku o pozwolenie na budowę nie była wymagana 
decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 229-254) 
 
II. Kompostownia II (rozbudowa 50.000 Mg) 
 
W dniu 4 listopada 2016 r. (data wpływu) [...]19 (zam. Studzian) złożył wniosek 
o pozwolenie na budowę obejmujące budynek magazynowy, zadaszonych boksów 
magazynowych oraz wiaty magazynowej na działkach nr ewid. 689/3, 689/5 
położonych w Leżachowie. 
 
Inwestor wraz z wnioskiem przedłożył 4 egz. projektu budowlanego z niezbędnymi 
opiniami i uzgodnieniami oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomościami na cele budowlane. 
 
Przedłożył także: 
a) decyzję o warunkach zabudowy20 wydaną na rzecz [...]21 (adres: Studzian) oraz  
 
b) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia22 
wydaną na rzecz firmy [...]23 (adres ul. [...]24 Przeworsk). 

                                                      
18 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze 
zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

19 Jw. 

20 z dnia 28 czerwca 2016 r. nr RG.6730.3.2016 wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa, 

21 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze 
zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

22 z dnia 8 kwietnia 2016 r. nr  RG.6220.4.11.2015.2016PC wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa. 
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W dniu 1 grudnia 2016 r. Starosta wydał decyzję nr 483/2016 zatwierdzającą projekt 
budowlany i udzielił pozwolenia na budowę obejmującą rozbudowę kompostowni 
odpadów biodegradowalnych, w której skład wejdzie budowa, cyt.: 
- budynku magazynowego, 
- budowli wiaty magazynowej, 
- budowli 3 szt. zadaszonych boksów magazynowych, 
na działkach nr ewid. 689/3, 689/5 położonych w miejscowości Leżachów. 

(dowód: akta kontroli str. 100-135)  
 
Pan Zbigniew Kiszka w sprawie rozbieżności dotyczących osoby inwestora 
i podmiotu, dla którego wydana została decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody wyjaśnił, że wszystkie decyzje  jak i pozwolenie na budowę były wydane na tą 
inwestycję i dla tego samego podmiotu czyli dla Pana [...]25 zam. Studzian. Decyzja 
z dnia 8 kwietnia o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia również była wydana na ten sam podmiot, osobę fizyczną. Firma 
[...]26 nie ma osobowości prawnej (brak KRS ), prowadzi działalność gospodarczą 
pod taką nazwą, czyli jest to osoba fizyczna, która ma imię, nazwisko i adres 
zamieszkania, nie ma statusu prawnego. 

(dowód: akta kontroli str. 229-254)  
 
III. [...]27 wszystkie 
 
W dniu 25 listopada 2014 r. (data wpływu) trzy spółki tj. [...] Sp. z o.o.28., [...]29 Sp. z 
o.o. i [...]30 Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą na ul. [...]31 w Rzeszowie32, 
reprezentowane przez jednego pełnomocnika ([...]33) złożyły wniosek o pozwolenie 
na budowę fermy drobiu, na łącznie 6 działkach położonych w Leżachowie (689/12, 
689/20, 689/21, 689/22, 689/23, 690). 
 
Inwestor wraz z wnioskiem przedłożył 4 egz. projektu budowlanego z niezbędnymi 
opiniami i uzgodnieniami oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

                                                                                                                                       
23 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

24 Jw. 

25 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze 
zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

26 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

27 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazw przedsiębiorców. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

28 Jw. 

29 Jw. 

30 Jw. 

31 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia adresu i nazw przedsiębiorców. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

32 w niniejszej kontroli nazywane łącznie jako – […] Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie ujawnienia nazw przedsiębiorców. 
Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

33 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze 
zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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nieruchomościami na cele budowlane (uzgodnienia przedkładane były także 
w przypadku kolejnych wniosków spółek [...]34). 
 
Przedłożył także: 
- decyzję o warunkach zabudowy35 oraz  
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia36 
wydaną na rzecz firmy - [...]37 sp. z o.o. przeniesionej następnie na rzecz trzech ww. 
spółek, będących wnioskodawcami o wydanie pozwolenia na budowę. 
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedkładana była także w opisanych 
w dalszej części wystąpienia postępowaniach prowadzonych z wniosków spółek 
[...]38. 
 
Decyzją NR 1/15 z 2 stycznia 2015 r. Starosta zatwierdził projekt budowlany 
i udzielił pozwolenia na budowę fermy drobiu. 

(dowód: akta kontroli str. 136-174)  
 
IV. [...]39 Sp. z o.o. 
 
W dniu 25 listopada 2014 r. (data wpływu) spółka [...]40 z o.o. reprezentowana przez 
pełnomocnika ([...]41) złożyła wniosek o pozwolenie na budowę fermy drobiu 
obejmującej budowę czterech budynków inwentarskich kurników o obsadzie 50 000 
sztuk każdy wraz z obiektami towarzyszącymi. 
 
Przedłożył także decyzję o warunkach zabudowy42. 
 
Decyzją NR 2/15 z 2 stycznia 2015 r. Starosta zatwierdził projekt budowlany 
i udzielił pozwolenia na budowę fermy drobiu  

(dowód: akta kontroli str. 175-194)  
 
V. [...]43 Sp. z o.o. 
 
W dniu 25 listopada 2014 r. (data wpływu) spółka [...]44 z o.o. reprezentowana przez 
pełnomocnika ([...]45) złożyła wniosek o pozwolenie na budowę fermy drobiu 

                                                      
34 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazw przedsiębiorców. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

35 z dnia 24 czerwca 2014 nr RG.6730.28.2014 wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Burmistrza Miasta i Gminy 
Sieniawa 

36 z dnia 15 kwietnia 2014 r. nr RG.6220.15.14.2013.PC wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa 

37 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

38 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazw przedsiębiorców. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy.) 

39 Jw. 

40 Jw. 

41 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze 
zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

42 z dnia 24 czerwca 2014 nr RG.6730.30.2014 wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Burmistrza Miasta i Gminy 
Sieniawa. 

43 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazw przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

44 Jw. 
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obejmującej budowę czterech budynków inwentarskich kurników o obsadzie 50 000 
sztuk każdy wraz z obiektami towarzyszącymi. 
 
Przedłożył także decyzję o warunkach zabudowy46. 
 
Decyzją NR 3/15 z 2 stycznia 2015 r. Starosta zatwierdził projekt budowlany 
i udzielił pozwolenia na budowę fermy drobiu  

(dowód: akta kontroli str. 195-211)  
 
VI. [...]47 Sp. z o.o. 
 
W dniu 25 listopada 2014 r. (data wpływu) spółka [...]48 z o.o. reprezentowana przez 
pełnomocnika ([...]49) złożyła wniosek o pozwolenie na budowę fermy drobiu 
obejmującej budowę czterech budynków inwentarskich kurników o obsadzie 50 000 
sztuk każdy wraz z obiektami towarzyszącymi. 
 
Przedłożył także decyzję o warunkach zabudowy50. 
 
Decyzją NR 4/15 z 2 stycznia 2015 r. Starosta zatwierdził projekt budowlany 
i udzielił pozwolenia na budowę fermy drobiu. 

(dowód: akta kontroli str. 212-228) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że złożone w toku postępowania 
dotyczącego Kompostowni II decyzje wydane zostały na rzecz różnych podmiotów 
tj. osoby fizycznej i przedsiębiorcy mających różne adresy, co było sprzeczne z art. 
35 ust. 1 pkt 1 i 3 w zakresie zgodności projektu budowlanego z decyzjami 
o warunkach zabudowy i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

 
W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą i w zakresie badanych postępowań 
administracyjnych Starosta przestrzegał procedury wydawania decyzji 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. 
Wydanie tych decyzji, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o udostępnianiu 
następowało po uzyskaniu przez inwestora decyzji Burmistrza Miasta i Gminy 
Sieniawa o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. W toku postępowań inwestorzy przedkładali także 
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydawane w trybie ustawy 
o udostępnianiu.  
 
Działaniem nierzetelnym w tym zakresie było w ocenie NIK zaniechanie wyjaśnienia 
rozbieżności występujących w postępowaniu dotyczącym Kompostowni II, w której 

                                                                                                                                       
45 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze 
zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

46 z dnia 24 czerwca 2014 nr RG.6730.29.2014 wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Burmistrza Miasta i Gminy 
Sieniawa 

47 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazw przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

48Jw. 

49 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze 
zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

50 z dnia 24 czerwca 2014 nr RG.6730.27.2014 wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Burmistrza Miasta i Gminy 
Sieniawa 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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inwestor przedłożył decyzje wydane na rzecz różnych podmiotów tj. osoby fizycznej 
(zamieszkałej w miejscowości Studzian) i przedsiębiorcy (zamieszkałego 
w Przeworsku). W ocenie Najwyższej Izby Kontroli brak było tym samym przesłanek 
dla uznania, że inwestor składa kompletną dokumentację, o której mowa w art. 33 
Prawa budowlanego. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody nie 
została bowiem przeniesiona na inwestora, który oświadczył, że posiada prawo 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 
Przepisy art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane nakazują aby projekt 
budowlany był zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, 
w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
a także kompletny w zakresie posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń 
i sprawdzeń.  
W ocenie NIK oznacza to właśnie wymóg aby wszystkie dokumenty były rzetelne 
i nie budziły wątpliwości interpretacyjnych i prawnych. W tym przypadku zachodzi 
wątpliwość, co najmniej dotyczące prawa do działki, na której realizowana będzie 
inwestycja ponieważ strony przedłożonych decyzji miały różne adresy. 
 
W ocenie NIK rozbieżności te powinny zostać wyjaśnione przez Starostę w trybie 
art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane ponieważ w obecnym stanie pozwolenie na 
budowę wydano inwestorowi, który nie posiadał wydanej na siebie decyzji 
środowiskowej.  
 
2. Zapewnianie udziału społeczeństwa w prowadzonych postepowaniach 
zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu. 
 
W poddanych analizie postępowaniach (opisanych w pkt. 1 wystąpienia) Burmistrz 
Miasta i Gminy Sieniawa, jako organ wydający decyzje decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć nie postanawiał (w trybie art. 82 ust 1 
pkt 4 ustawy o udostępnianiu) o konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie 
transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie 
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 tej ustawy tj. decyzji 
o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz 
decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na 
podstawie ustawy Prawo budowlane. 

(dowód: akta kontroli str. 66-83, 116-132, 154-171)  
 
Starosta w tych przypadkach w urzędu nie podejmował działań zmierzających do 
przeprowadzenia ponownego postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. 
Jak wyjaśnił Pan Zbigniew Kiszka nie zachodziły przesłanki określone w art. 88 ust. 
1 pkt 1 i 2 ustawy tj. podmioty planujące podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie 
składały takich wniosków, a także nie stwierdzano, że we wniosku o wydanie decyzji 
zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 229-254)  
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Starosta Przeworski nie był zobowiązany do 
przeprowadzenia ponownego postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko przez organ wydający decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Starosta powinien jednak rozważyć możliwość wyjaśnienia 
w trybie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu rozbieżności w zakresie liczby 
bioreaktorów wskazanej we wniosku o wydanie decyzji oraz wymagań określonych 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opisanych w następnym punkcie 
niniejszego wystąpienia w zakresie zadania budowy Kompostowni I. 
 
3. Zgodność pozwoleń na budowę z wnioskiem inwestora oraz z decyzjami 
o warunkach zabudowy. 
 
I. Kompostownia I. 
 
Szczegółowy zakres przedsięwzięcia budowlanego wynikający z decyzji 
o warunkach zabudowy z 4 kwietnia 2013 r., ujęty był tylko na mapie i legendzie 
oznaczonej tylko jako „załącznik do decyzji”. Sama decyzja nie zawierała w swej 
treści szczegółowych warunków zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, ani 
odesłania w tym zakresie do załączników. 
Zakres przedsięwzięcia wykazany na mapie był szerszy niż określony w nazwie 
inwestycji podanej w petitum decyzji51 i znacznie szerszy niż pierwotnie określany 
w zmienionej (pierwotnej) decyzji z 23 stycznia 2012 r., która obejmowała: budynek 
zaplecza socjalnego, dwóch budynków gospodarczo-magazynowych, zadaszonej 
wiaty rolniczej i zjazd z drogi wojewódzkiej. 
 
W uzasadnieniu decyzji zmieniającej z 4 kwietnia 2013 r. zawarto regulację, że cyt. 
„w ramach planowanego przedsięwzięcia wnioskodawca utrzymuje budowę 
budynków oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 870, wyszczególnionych w decyzji z 
23.01.2012 r.” Na mapie oznaczonej jako złącznik do tej decyzji wskazano inne 
budynki i budowle posadowione w tym samym miejscu co budynki gospodarcze, 
wykazane na mapie załączonej do decyzji z 23 stycznia 2012 r. Dotyczyło to 
w szczególności budynku nr 4 wykazanego na mapie decyzji pierwotnej czyli 
zadaszonej wiaty rolniczej oraz 10 sztuk bioreaktorów wykazanych na mapie decyzji 
zmieniającej.  
Mapa w decyzji zmieniającej nie obejmowała także budynku nr 2 z mapy zmienianej, 
który miał być jednym z dwóch budynków gospodarczo magazynowych. 
 
Zarówno w decyzji o warunkach zabudowy z 4 kwietnia 2013 r. jak i w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia z dnia 23 marca 
2013 r. zapisano liczbę bioreaktorów jako 2 sztuki, a w nawiasie dodano, cyt. 
„docelowo 10 sztuk o wymiarach 30 m x 6 m x 4,5 m52”. 
 
Decyzja z 14 maja 2013 r. nr 187/13 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego 
i udzielenia pozwolenia na budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych dla 
potrzeb gospodarstwa rolnego określała liczbę bioreaktorów na 10 sztuk. 
Uwzględniono w niej ponadto budowę studni kopanej, której nie przewidywały 
uprzednie decyzje Burmistrza Sieniawy tj. decyzja o warunkach zabudowy z dnia z 

                                                      
51 określonej jako „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych na działce nr ewid. 689/5 w Leżachowie gm. Sieniawa, 
w tym budowa zbiornika do gromadzenia wód opadowo-roztopowych, zbiornika na ścieki sanitarne i studni oraz budowa zjazdu z  
drogi wojewódzkiej nr 870 – dla potrzeb gospodarstwa rolniczego” 

52 w decyzji o warunkach zabudowy nie podano parametru 4,5 m 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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23 stycznia 2012 r. i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia z dnia 23 marca 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 53-99)  
 
Pan Zbigniew Kiszka w wyjaśnieniach dotyczących powyższych rozbieżności 
wyjaśnił, że załączniki graficzne i legendę uznano za integralne część decyzji 
o warunkach zabudowy. Urząd uznał że obiekty wymienione w decyzji z dnia 
23.01.2012 r. tj. budowa budynku zaplecza socjalnego to jest budynek oznaczony nr 
1 na załączniku do decyzji z dnia 04.04.2013 r., dwa budynki gospodarczo-
magazynowe tj. hala pakowania i hala towarów gotowych, w miejscu zadaszonej 
wiaty rolniczej - bioreaktory. Decyzje wiążą organ administracji architektoniczno-
budowlanej a więc nie podlegają one weryfikacji czy ocenie przez organy realizujące 
zadania wynikające z przepisów Prawa budowlanego. Zgodnie  z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz. U. nr 164 poz. 1588) w sprawie 
sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania 
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
warunki i wymagania nowej zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się 
w decyzji o warunkach zabudowy, zawierającej część tekstową i graficzną. Urząd 
przy wydawaniu pozwolenia na budowę stwierdził, że inwestycja zgodna jest 
z decyzjami o warunkach zabudowy. 
 
Starosta wyjaśnił, że uwzględnił regulacje wynikające z uzasadnienia decyzji  o 
warunkach zabudowy z dnia 4 kwietnia 2013 r., że w ramach planowanego 
przedsięwzięcia wnioskodawca utrzymuje budowę budynków oraz zjazdu z drogi 
wojewódzkiej. Pozwolenie obejmuje budowę budynku gospodarczo- magazynowego 
(hala towarów gotowych), budynku gospodarczo-magazynowego (hala pakowania ). 
Kompetentnym do wydania pozwolenia na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej był 
Wojewoda Podkarpacki. 
 
W zakresie rozbieżności dotyczącej liczby bioreaktorów Starosta wyjaśnił, że wziął 
pod uwagę  wymagania ochrony środowiska, w szczególności określone w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta w punkcie 1 wskazuje o budowie 
kompostowni o zdolności przerobowej 5.000Mg/rok odpadów organicznych. 
Natomiast w punkcie 3.3 odnosząc się do wymagań dotyczących ochrony 
środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym należy 
zaprojektować jeden jednorodny żelbetowy w pełnej hermetyzacji zbiornik oraz drugi 
wykonany z żelbetu i przykryty włókniną. Docelowo posadowionych będzie 10 szt. 
boksów posiadających ściany żelbetowe ze szczelnym betonowym podłożem, 
uszczelnionym bitumem. 
W ocenie organu istotą rozstrzygnięcia jest przyjęcie granicznej wielkości biomasy 
dla prowadzenia procesu kompostowania około 5.000 Mg/rok odpadów zaś ilość 
bioreaktorów pozostaje kwestą wtórną, nie może ona przekraczać ilości 10 szt. co 
jest zgodne z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy. Projekt budowlany 
opracowany został zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy (zał. graficzny do 
decyzji z dnia 04.04.2013 r.) i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia na 10 szt. bioreaktorów. 
 
W zakresie rozbieżności dotyczącej pozwolenia na budowę studni Starosta wyjaśnił, 
że decyzja o warunkach zabudowy z dnia 04.04.2013 r. obejmowała budowę studni, 
gdzie projektant uwzględnił ją w projekcie zagospodarowania działki. W związku z 
czym organ wydał pozwolenie na budowę wraz ze studnią. Decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach rzeczywiście nie przewidywała budowy tej 
studni. Starosta Przeworski decyzją z dnia 02.12.2015 r. zmienił decyzję 
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o pozwoleniu na budowę w zakresie charakterystycznych parametrów obiektu 
budowlanego dla zbiornika na odcieki, biofiltru, przykrycia budowli, zbiornika na 
wody opadowo- roztopowe  oraz  likwidacji studni. Rezygnacja ze studni wiązała się 
z tym że zrealizowano sieć wodociągową wraz z przyłączem wodociągowym do 
tejże inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 229-254)  
 
II. Kompostownia II. 
 
Decyzja z dnia 1 grudnia 2016 r. nr 483.2016 zatwierdzająca projekt budowlany 
i udzielająca pozwolenia na budowę obejmowała rozbudowę kompostowni odpadów 
biodegradowalnych do zdolności przerobowej 50.000 Mg/rok poprzez budowę: 
- budynku magazynowego, 
- budowli wiaty magazynowej, 
- budowli 3 szt. zadaszone boksy magazynowe, 
na działkach nr ewid. 689/3, 689/5 położonych w miejscowości Leżachów. 
 
Obiekty te wymienione były w uprzednich decyzjach Burmistrza Sieniawy tj. decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 8 
kwietnia 2016 r. oraz w decyzji o warunkach zabudowy z  dnia 28 czerwca 2016 r. 
z zastrzeżeniem, że załączona do wniosku inwestora decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia53 wydana została na rzecz 
innego niż inwestor podmiotu tj. [...]54 (zam. ul. [...]55 Przeworsk). Inwestorem 
wskazanym we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę był [...]56, zam. Studzian, 
gm. Przeworsk. 

(dowód: akta kontroli str. 100-135)  
 
Wyjaśnienia Starosty w sprawie różnych podmiotów wskazanych w decyzjach 
zawarto we wcześniejszej części wystąpienia. 
 
Spółki [...]57. 
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia58 
wydana na rzecz firmy - [...]59 sp. z o.o. dotyczyła budowy fermy brojlerów na 
działkach nr ew. 689/20, 689/21, 689/22, 689/23, położonych w m. Leżachów, w 
gminie Sieniawa. 
 
Realizowane przedsięwzięcie obejmować miało budowę lub wykonanie: 

                                                      
53 z dnia 8 kwietnia 2016  r. nr  RG.6220.4.11.2015.2016PC wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa 

54 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazw przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

55 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia adresu przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

56 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze 
zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

57 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazw przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

58 z dnia 15 kwietnia 2014 r. nr RG.6220.15.14.2013.PC wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa 

59 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazw przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
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- 12 budynków inwentarskich (kurników) o maksymalnej długości 130 m 
i maksymalnej szerokości 18,5 m; 
- budynku socjalno-gospodarczego o powierzchni do 120 m2, 
- garażu przeznaczonego na maszyny i sprzęt pomocniczy o powierzchni do 160 
m2, 
- chłodni kontenerowej o powierzchni około 20 m2, 
- magazynu wraz z rozdzielnią gazu o powierzchni około 50 m2, 
- magazynu słomy o powierzchni do 350 m2, 
- 24 zbiorników na gaz, 
- podziemnego zbiornika buforowego wody pitnej o pojemności około 100 m3, 
- zbiornika na wody opadowe z terenów szczelnych o powierzchni około 250 m2, 
przy zagłębieniu 120 cm, 
- rozdzielni elektrycznej z agregatem prądotwórczym o powierzchni około 10 m2, 
- silosów na paszę w ilości 24, o pojemności 25,6 Mg (po dwa na każdy kurnik), 
- śluzy dezynfekcyjnej o powierzchni około 12-15 m2, 
- 36 zbiorników na ścieki technologiczne, każdy o pojemności 1 m3. 
 
Prawa wynikające z decyzji środowiskowej zostały przeniesione na rzecz trzech 
spółek [...]6061, które następnie łącznie lub osobno (w różnych konfiguracjach) 
wnioskowały o pozwolenia na budowę w zakresie części obiektów ujmowanych 
w decyzji środowiskowej. Planowane przedsięwzięcie zostało przedmiotowo 
rozdzielone pomiędzy te podmioty. 
 
III. [...]62 wszystkie. 
 
Decyzja NR 1/15 z 2 stycznia 2015 r. o zatwierdzeniu projekt budowlanego 
i pozwoleniu na budowę fermy drobiu obejmowała budowę części obiektów 
wskazanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia63 oraz części wskazanych w decyzji o warunkach zabudowy64. 
 
Obiekty wskazane w pozwoleniu na budowę, ujęte w decyzji o warunkach 
zabudowy, a nie wskazane w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego 
przedsięwzięcia to: 
- waga samochodowa, 
- zbiornik na ścieki komunalne, 
- płyta fundamentowa pod zbiornik naziemny na gaz propan o pojemności 2.700 l, 
- przyłącze i instalacja wodociągowa, 
- przyłącze i instalacja energetyczna i oświetlenia terenu, 
- przyłącze i instalacja kanalizacyjna 
- przyłącze i instalacja deszczowa z wylotami do potoku  
- utwardzenia z drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 136-174)  

                                                      
60 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazw przedsiębiorców. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

61 […] Sp. z o.o., […] Sp. z o.o. i […] Sp. z o.o. - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie ujawnienia nazw przedsiębiorców. 
Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy 

62 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazw przedsiębiorców. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

63 z dnia 15 kwietnia 2014 r. nr RG.6220.15.14.2013.PC Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa 

64 z 24 czerwca 2014 r. znak RG.6730.28.2014 
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Starosta Zbigniew Kiszka w zakresie powyższych rozbieżności wyjaśnił, że decyzja 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę fermy drobiu została 
wydana zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach ponieważ na 
stronie 2 i 3 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określała:  
- budowę zbiornika na ścieki sanitarne, 
- przyłącza wodociągowe wraz z instalacjami, 
- przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją 
- przyłącza i instalację deszczową z wylotami do potoku. 
 
Biorąc pod uwagę kanalizację deszczową z wylotami do potoku wiązało to się 
jeszcze z wydaniem decyzji z dnia 09.10.2014 r. o pozwoleniu wodno-prawnym  
przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Jedynie rzeczywiście waga, czy 
płyta pod zbiornik na gaz propan butan i przyłącza z oświetleniem terenu nie zostały 
zawarte w wyżej wymienionej decyzji gdyż takie prace nie wiążą się z uzyskaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Są to budowle czy urządzenia, które 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogły nie być zawarte. Takie roboty 
są związane z ogólnym użytkowaniem inwestycji dla całego przedsięwzięcia pn. 
„Budowa Fermy drobiu”. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
ustaliła w sentencji realizację przedsięwzięcia pod nazwą „budowa fermy drobiu w 
miejscowości  Leżachów”. Szczegółowe rozwiązania realizacji tej inwestycji zawiera 
dopiero projekt budowlany, który jest załącznikiem do pozwolenia na budowę.  

(dowód: akta kontroli str. 229-254)  
 
IV. [...]65 
 
Decyzją nr 2/15 z 2 stycznia 2015 r. Starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił 
pozwolenia na budowę fermy drobiu obejmującej budowę: 
- czterech budynków inwentarskich K9, K10, K11, K12 (kurników z pomieszczeniami 
technicznymi o obsadzie 50.000 sztuk każdy) (kategoria obiektu II) wraz 
z instalacjami wod-kan, co, gazową, elektryczną, odgromową, 
- budowli 2 płyt fundamentowych (kategoria obiektu VIII) pod montaż 8 zbiorników 
na gaz propan o pojemności 6.700 l wraz z instalacją gazową każdy, 
- budowli 4 płyt fundamentowych (kategoria obiektu VIII) pod montaż 8 szt. silosów 
paszowych 25m3 każdy po dwa silosy przy każdym budynku, 
- montażu agregatu prądotwórczego 1 szt., 
- 4 zbiorników na ścieki sanitarne z przyłączami kanalizacji sanitarnej, 
na działkach nr ewid. 689/22, 689/23 położonych w miejscowości Leżachów. 
 
Obiekty te były uwzględnione w decyzji środowiskowej i w decyzji o warunkach 
zabudowy, z zastrzeżeniem, że decyzja o warunkach zabudowy nie wskazywała 
bezpośrednio zbiorników na ścieki sanitarne. Wskazano w niej budowę przyłączy 
i wewnętrznych instalacji, w tym m.in. kanalizacyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 175-194) 
 
V. [...]66 
 

                                                      
65 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy.  

66 Jw. 
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Decyzją nr 3/15 z 2 stycznia 2015 r. Starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił 
pozwolenia na budowę fermy drobiu obejmującej budowę: 
- czterech budynków inwentarskich K1, K2, K3, K4 (kurników z pomieszczeniami 
technicznymi o obsadzie 50 000 sztuk każdy) (kategoria obiektu II) wraz 
z instalacjami wod-kan, co, gazową, elektryczną, odgromową, 
- budowli 2 płyt fundamentowych (kategoria obiektu VIII) pod montaż 8 zbiorników 
na gaz propan o pojemności 6 700 l wraz z instalacją gazową każdy, 
- budowli 4 płyt fundamentowych (kategoria obiektu VIII) pod montaż 8 szt. silosów 
paszowych 25m 3 każdy po dwa silosy przy każdym budynku, 
- montażu agregatu prądotwórczego 1 szt., 
-  4 zbiorników na ścieki sanitarne z przyłączami kanalizacji sanitarnej, 
na działkach nr ewid. 689/20, 689/21, 689/22 położonych w miejscowości 
Leżachów. 
 
Obiekty te były uwzględnione w decyzji środowiskowej i w decyzji o warunkach 
zabudowy, z zastrzeżeniem, że decyzja o warunkach zabudowy nie wskazywała 
bezpośrednio zbiorników na ścieki sanitarne. Wskazano w niej budowę przyłączy 
i wewnętrznych instalacji, w tym m.in. kanalizacyjnej. 
 
Ponadto decyzja środowiskowa uwzględniała budowę i wykonanie „rozdzielni 
elektrycznej z agregatem prądotwórczym o powierzchni około 10 m2”, której budowę 
uwzględniono już wcześniej w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 2/15 wydanej na 
wniosek spółki [...]67. 

(dowód: akta kontroli str. 195-211) 
 
VI. [...]68 
 
Decyzją nr 4/15 z 2 stycznia 2015 r. Starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił 
pozwolenia na budowę fermy drobiu obejmującej budowę: 
- czterech budynków inwentarskich K5, K6, K7, K8 (kurników z pomieszczeniami 
technicznymi o obsadzie 50.000 sztuk każdy) (kategoria obiektu II) wraz 
z instalacjami wod-kan, co, gazową, elektryczną, odgromową, 
- budowli 2 płyt fundamentowych (kategoria obiektu VIII) pod montaż 8 zbiorników 
na gaz propan o pojemności 6 700 l wraz z instalacją gazową każdy, 
- budowli 4 płyt fundamentowych (kategoria obiektu VIII) pod montaż 8 szt. silosów 
paszowych 25m 3 każdy po dwa silosy przy każdym budynku, 
- montażu agregatu prądotwórczego 1 szt., 
-  4 zbiorników na ścieki sanitarne z przyłączami kanalizacji sanitarnej, 
na działkach nr ewid. 689/20, 689/21, 689/22, 689/23 położonych w miejscowości 
Leżachów. 
 
Obiekty te były uwzględnione w decyzji środowiskowej i w decyzji o warunkach 
zabudowy, z zastrzeżeniem, że decyzja o warunkach zabudowy nie wskazywała 
bezpośrednio zbiorników na ścieki sanitarne. Wskazano w niej budowę przyłączy 
i wewnętrznych instalacji, w tym m.in. kanalizacyjnej. 
 
Ponadto decyzja środowiskowa uwzględniała budowę i wykonanie „rozdzielni 
elektrycznej z agregatem prądotwórczym o powierzchni około 10 m2”, której budowę 

                                                      
67 Jw. 

68 Jw. 
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uwzględniono już wcześniej w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 2/15 wydanej na 
wniosek spółki [...]69 i w decyzji 3/15 wydanej na wniosek [...]70. 

(dowód: akta kontroli str. 212-228)  
 
Starosta Zbigniew Kiszka w zakresie wskazanych wyżej rozbieżności dotyczących  
- udzielenia pozwoleń na montaż trzech agregatów prądotwórczych, w sytuacji kiedy 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia wskazywała 
na jedną rozdzielnię elektryczną z agregatem prądotwórczym wyjaśnił, że zgodnie 
z art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane  agregat można potraktować jako urządzenie 
budowlane, jako urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne. Prawo budowlane odnosi się tylko do takich 
obiektów, które są wytworzone w procesie budowlanym, a nie wynikiem 
wytwórczego procesu technologicznego. W związku z czym montaż agregatu nie 
wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia dlatego można uznać również że nie 
wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach w pkt 3 – wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne 
do uwzględnienia w projekcie budowlanym podaje jako źródło awaryjnego 
zasilania w energię elektryczną na terenie farmy wykorzystywany będzie agregat 
prądotwórczy. Wnioski o pozwolenie na budowę obejmowały montaż 3 agregatów 
prądotwórczych, dlatego zostały uwzględnione w decyzjach o pozwoleniu na 
budowę (nr 2/15, 3/15, 4/15). 
 
W wyjaśnieniach dotyczących budowę zbiorników na ścieki sanitarne, których nie 
uwzględniono w decyzji o warunkach zabudowy Starosta wyjaśnił, że w sentencji 
decyzji nie było wymienionych zbiorników na ścieki lecz w dalszej części decyzji 
(druga strona) decyzje zawierają odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnego 
zbiornika bezodpływowego. 

(dowód: akta kontroli str. 229-254)  
 
W działalności kontrolowanej jednostki w opisanym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na wydaniu pozwoleń na budowę: 
- 10 bioreaktorów w sytuacji kiedy decyzja środowiskowa przewidywała dwa 
bioreaktory (Kompostownia I); 
- studni kopanej, której nie przewidywała decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach (Kompostownia I); 
- obiektów nie uwzględnionych w decyzji środowiskowej, a jedynie w decyzji 
o warunkach zabudowy (spółki [...]71), 
- łącznie trzech agregatów prądotwórczych (w trzech decyzjach), w sytuacji kiedy 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na to przedsięwzięcie 
przewidywała jedno urządzenie tego typu (Ferma drobiu). 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli postępowanie Starosty dotyczące wydawania 
pozwoleń na budowę w opisanych sprawach nie było rzetelne, ze względu na 
znaczne rozbieżności w zakresie zgodności ich regulacji z zawartymi w uprzednich 
decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach o warunkach zabudowy. 
 

                                                      
69 Jw. 

70 Jw. 

71 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazw przedsiębiorców. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Zasadą określoną w art. 86 pkt 2 w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 
o udostępnianiu jest związanie decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 
organów wydających decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o pozwoleniu na 
budowę. 
Dokumenty te powinny być zatem bezwzględnie jednoznaczne i konsekwentne 
w swych regulacjach dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 
W kontrolowanym postępowaniu dotyczącym inwestycji Kompostowni I stwierdzono 
natomiast, że dwie decyzje o warunkach zabudowy były niejednoznaczne ponieważ 
przewidywały różną zabudowę dla tego samego terenu (budynek zadaszonej wiaty 
rolniczej i budynki bioreaktorów). 
Rażąco nierzetelna w ocenie NIK była także regulacja dotycząca liczby bioreaktorów 
dla tego przedsięwzięcia przewidziana zarówno w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jak i w decyzji o warunkach zabudowy ponieważ wskazywała ona 
na dwa tego typu budynki, a w nawiasie jednocześnie zawierała regulację 
o „docelowości 10 sztuk”. Takie określenie zakresu zabudowy powoduje 
niemożliwość ustalenia skali planowanego przedsięwzięcia i jego oddziaływania, 
o której mowa m.in. w art. 63 ustawy o udostępnianiu. 
 
Starosta, w ocenie NIK, w tej sytuacji nie podjął prawidłowych działań 
sprawdzających, możliwych w myśl regulacji określonych w art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 
3 Prawa budowlanego zmierzających do wyjaśnienia tych wątpliwości. 
 
Starosta miał, w ocenie NIK, także możliwość ponownego przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w trybie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o udostępnianiu ponieważ wniosek o wydanie decyzji znacznie przekraczał liczbę 
bioreaktorów określoną (pewnie) w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
Wydanie w dniu 14 maja 2013 r. decyzji nr 187/13 w sprawie zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę kompostowni odpadów 
biodegradowalnych, w której liczbę bioreaktorów określono na 10 sztuk było, 
w ocenie NIK, co najmniej sprzeczne z zawartymi w uprzednich decyzjach (ośu i 
owz) regulacjami o „docelowości” takiej liczby budynków, ponieważ inwestor nigdy 
wcześniej nie uzyskał pozwolenia na budowę dwóch bioreaktorów. 
 
Nierzetelne było także ujęcie w decyzji o pozwoleniu na budowę studni kopanej, 
której nie przewidywały uprzednie decyzje Burmistrza Sieniawy tj. decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 23 
marca 2013 r. i decyzja o warunkach zabudowy z dnia z 23 stycznia 2012 r., którą 
dopiero zmieniono w tym zakresie w dniu 4 kwietnia 2013 r.  
Jest to istotne z tego względu, że urządzenia umożliwiające pobór wód 
podziemnych, jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko72 mogą być odrębnym przedmiotem postępowania w zakresie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w tym przypadku takim 
postępowaniem objęte nie były. 
 
W ocenie NIK przedsięwzięcie budowlane kompostowni dopuszczone do realizacji 
w decyzji z dnia nr 187/13 wykraczało także znacznie poza ramy pozwalające 
uznać, że jest ono zabudową zagrodową dla potrzeb gospodarstwa rolniczego 
inwestora. Starosta w myśl przepisów art. 35 ust. 4 w zw. z art. 33 ust. 2 pkt 3 

                                                      
72 vide - § 3 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 j.t.) 
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ustawy Prawo budowlane był jednak w tym zakresie związany decyzją o warunkach 
zabudowy, która w ten sposób przedsięwzięcie to kwalifikowała. 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli niewątpliwy wpływ na wskazane wyżej 
nieprawidłowości związane z postępowaniem dotyczącym decyzji na budowę 
kompostowni miał jednodniowy czas jej wydania (od złożenia wniosku). Sprawa ta, 
w ocenie NIK, miała bardzo skomplikowany charakter, a zakres złożonego materiału 
był bardzo obszerny. 
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli zasada szybkości działania organu administracji 
publicznej określona w art. 12 w zw. z art. 35 § 1 KPA, podnoszona przez Starostę 
w złożonych w kontroli wyjaśnieniach, naruszyła w tym przypadku obowiązek 
organu do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy wynikający z art. 7 
KPA, mając w przypadku tej sprawy na względzie przede wszystkim słuszny interes 
obywateli związany z praworządnym lokowaniem przedsięwzięć wpływających na 
środowisko naturalne. 
 
W ocenie NIK nierzetelne było postępowanie dotyczące wydania pozwoleń na 
budowę dla spółek [...]73 sp. z o.o. i spółki [...]74 z o.o. (decyzje nr 3/15 i 4/15 z 2 
stycznia 2015 r.), w których zezwolono na montaż agregatów prądotwórczych w 
sytuacji kiedy w decyzji nr 2/15 z 2 stycznia 2015 r. Starosta zatwierdził projekt 
budowlany i udzielił pozwolenia na budowę fermy drobiu dla spółki [...]75 z o.o. 
obejmującej także agregat prądotwórczy. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wydana na rzecz firmy - [...]76 
sp. z o.o. przewidywała jedno urządzenie tego typu i zgodnie z art. 86 pkt 2 ustawy 
o udostępnianiu wiązała Starostę Przeworskiego w tym zakresie. Wydanie pozwoleń 
na budowę dla dwóch kolejnych obiektów tego typu było dzianiem nierzetelnym. 
 
4. Skargi dotyczące kontrolowanej działalności. 
 
W okresie objętym kontrolą do Starostwa nie wpływały skargi związane 
z wydawaniem pozwoleń na budowę dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na 
środowisko na terenie Gminy Sieniawa (w trybie przewidzianym przez KPA). 
 
W okresie objętym kontrolą do Starostwa wpłynęły dwa pisma od [...]77 zam. 
Sieniawa , jedno z dania 18 listopada 2016 r. i drugie z dnia 28 listopada 2016 r. Na 
te pisma wysłano odpowiedzi.  
Pan [...]78 pismem z dnia 10 października 2016 r. wystąpił do Wojewody 
Podkarpackiego o stwierdzenie nieważności decyzji nr 187/13 z dnia 14 maja 
2013 r. nr rej. AB. 6740.2014.13 w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego 
oraz udzielenia pozwolenia na budowę dla Pana [...]79 w zakresie kompostowni 
odpadów biodegradowalnych dla potrzeb gospodarstwa rolnego. 
 

                                                      
73 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

74 Jw. 

75 Jw. 

76 Jw. 

77 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze 
zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

78 Jw. 

79 Jw. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wojewoda Podkarpacki postanowieniem z dnia 21 marca 2017 r. odmówił 
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej 
decyzji ostatecznej Starosty Przeworskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 229-254)  
 
W działalności kontrolowanej jednostki w tym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 

IV. Wnioski 
 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli80, wnosi o: 
 
1. Przestrzeganie w decyzjach o pozwoleniu na budowę regulacji wynikających 
z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 86 ustawy 
o udostępnianiu. 
 
2. Rzetelne weryfikowanie dokumentacji składanej wraz z wnioskiem o pozwolenie 
na budowę i eliminowanie w trybie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane 
przypadków gdy dokumenty te są niezgodne lub niekompletne. 
 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 
 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Rzeszów, dnia         marca 2018 r. 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Dariusz Herda 
doradca prawny 

Dyrektor 
Wiesław Motyka 

 
........................................................ 

 
........................................................ 

podpis podpis 

  

                                                      
80 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, zwana dalej: ustawą o NIK. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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