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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie1, ul. Michała Drzymały 30, 05-800 Pruszków 

 

 

Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski2 od 20.11.2018 r.  
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Maksym 
Gołoś od 14.12.2015 r. 

(akta kontroli str. 2, 3) 

Ocena zgodności projektu budowlanego z ustaleniami w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego3 lub decyzją o warunkach zabudowy pod 
względem zachowania parametrów intensywności zabudowy, w tym wymagań 
dotyczących udziału powierzchni biologicznie czynnej przy wydawaniu pozwoleń na 
budowę zespołów budynków wielorodzinnych. 
 

Lata 2016-20184 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

 

Paweł Krawczak doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LWA/108/2019 
z 17 czerwca 2019 r.   

 
 (akta kontroli str. 1) 

II. Ocena ogólna6 kontrolowanej działalności 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Starosty w latach 2016-2018 
w zakresie oceny zgodności projektu budowlanego z ustaleniami mpzp lub decyzji  
o warunkach zabudowy pod względem zachowania parametrów intensywności 
zabudowy, w tym wymagań dotyczących udziału powierzchni biologicznie czynnej.  

 

Starosta prawidłowo realizował zadania związane z tematyką kontroli. Wydając 
decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 
oceniał zgodność projektu budowlanego z ustaleniami w mpzp lub decyzją  
o warunkach zabudowy. Starosta, w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości  
w złożonej dokumentacji projektowej,  odmawiał wydania pozwolenia na budowę.         

                                                      
1 Dalej: Starostwo. 
2 Dalej: Starosta.  
3 Dalej: mpzp.    
4 Z wykorzystaniem dokumentacji sporządzonej przed tym okresem.  
5 Dz.U. z 2019 r. poz. 489. Dalej: ustawa o NIK. 
6 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

a) Przestrzeganie uwarunkowań określonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy 
przy wydawaniu pozwoleń na budowę zespołów budynków 
wielorodzinnych. 

 
1.1. Zadania związane z prowadzeniem postępowań z zakresu administracji 
architektoniczno – budowlanej m.in. dotyczących udzielania pozwoleń na budowę  
w latach 2016-2018 określał Regulamin Organizacyjny Wydziału Architektury7. Do 
zakresu zadań tego Wydziału należało m.in. prowadzenie postępowań z zakresu 
administracji archtektoniczno-budowlanej, w szczególności dotyczących: 

 udzielania pozwoleń na budowę, 

 udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, 

 uchylania pozwoleń po wydaniu przez PINB decyzji w trybie nadzoru, 

 uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

W skład Wydziału wchodziły wieloosobowe stanowiska pracy do spraw 
budownictwa, inwestycji samorządowych, planowania przestrzennego. W okresie 
objętym kontrolą w Wydziale zatrudnionych było od 18 do 20 osób.  

(dowód: akta kontroli str. 5-8) 
 
Starosta, prowadził rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji   
o pozwoleniu na budowę - w wersji elektronicznej zgodnie z art. 82b ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane8. Rejestr zawierał m.in.: datę wpisu, 
imię i nazwisko lub nazwę inwestora, adres zamieszkania lub siedziby inwestora, 
rodzaj i adres zamierzenia budowlanego, numer i datę złożenia wniosku na 
budowę/rozbiórkę, numer i datę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, 
wskazanie podstawy wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy). 

W okresie objętym kontrolą Starosta wydał 28 pozwoleń na budowę budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych, w tym: 6 pozwoleń w 2016 r., 10 pozwoleń w 2017  
r. i 12 pozwoleń w 2018 r. 2 decyzje wydane w 2016 r. oraz w 2017 r. dotyczyły 
udzielenia pozwoleń na budowę zespołów budynków wielorodzinnych. 19 decyzji 
zostało wydanych na podstawie mpzp, a 9 decyzji na podstawie wydanych decyzji  
o warunkach zabudowy. Starosta wydał również 4 decyzje odmawiające 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.  

(dowód: akta kontroli str. 8-10, 135) 

W latach 2016-2018 zadania dotyczące wydawania pozwoleń na budowę nie były 
przedmiotem kontroli zewnętrznej ani audytu wewnętrznego. W listopadzie 2017 r. 
przeprowadzona została kontrola wewnętrzna (doraźna) w zakresie prawidłowości 
wydania decyzji zezwalającej na budowę jednemu z inwestorów. Kontrola wykazała 
nieprawidłowości formalne polegające na naruszeniu przepisów k.p.a  i instrukcji 
kancelaryjnej. Ustalono także, że niezgodnie z wnioskiem inwestora, nadana została 
klauzula wykonalności decyzji. 

 

                                                      
7 Załącznik do zarządzenia Starosty Pruszkowskiego nr 44/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu organizacyjnego Wydziału Architektury. 
8 Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm. Dalej: Prawo budowlane. 
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Przedmiotem skargi był wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu 
zabudowy mieszkalno – usługowej wraz terenem – infrastrukturą naziemną  
i podziemną na działce w Piastowie. W toczącym się od marca 2012 r. 
postępowaniu o wydanie pozwolenia na budową domu wielorodzinnego z usługami  
i garażami, organy I i II instancji, Starosta Pruszkowski i Wojewoda Mazowiecki 
wydały szereg decyzji, na które strony składały skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. W sierpniu 2016 r. reprezentująca inwestora 
kancelaria prawna skierowała do Starosty Pruszkowskiego skargę na nienależyte 
wykonywanie zadań przez pracownika/ów Organu oraz wniosek o udział 
Prokuratora w postępowaniu. Skarga ta została przekazana Wojewodzie 
Mazowieckiemu z  uwagi na toczące się tam postępowanie odwoławcze na skutek 
wyroku NSA z dnia 12 maja 2016 r.9. W wyroku NSA podkreślono, m.in. obowiązek 
weryfikacji projektu pod kątem zgodności z przepisami i planem miejscowym (art. 35 
ust. 1 Prawa budowlanego) oraz obowiązek zawarcia w uzasadnieniu decyzji  
szczegółowej analizy wszystkich aspektów sprawy, w tym wysokość zabudowy oraz 
ilośc miejsc parkingowych, a także uwzględnienie interesu właściciela działki 
sąsiedniej.  

(dowód: akta kontroli str. 8-9, 122-134) 

 

 

1.2. Analiza projektów budowlanych dotyczących 3 inwestycji w odniesieniu do 
których wydano decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu 
pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wykazała, że: 

 budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, 
garażami podziemnymi i nadziemnymi (etap II – budynki 4 i 5)  na działkach 
w obrębie 19 w Pruszkowie10 została zlokalizowana na obszarze objętym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego11, który dopuszczał 
maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki inwestycyjnej  70%, a minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej wynosił 25% powierzchni działki inwestycyjnej. Zgodnie  
z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę zespołu 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, powierzchnia 
zabudowy działki stanowiła 50%, powierzchni działki inwestycyjnej 
natomiast wskaźnik terenu biologicznie czynnego 28,6%; 

 budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach w obrębie 24 
w Pruszkowie12 została zlokalizowana na obszarze objętym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego13, który dopuszczał 
powierzchnię zabudowy terenu do 45% i powierzchni biologicznie czynnej, 
co najmniej 40% terenu.  Wskaźnik powierzchni zabudowy budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego na działkach w obrębie 24 w Pruszkowie 
wynosił 20%, a wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 69%. 

 decyzja14 dotycząca pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych zlokalizowanych w obrębie 22 w Pruszkowie została 
wydana na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Pruszkowa o warunkach 

                                                      
9 Sygn. Akt II OSK 292/14. Dalej: wyrok NSA.  
10 Decyzja Nr 1559/2017 z 7.09.2017 r. 
11 Uchwała Nr XXVI/237/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie. Dalej: Uchwała.  
12 Decyzja Nr 1837/2018 z 3.10.2018 r. 
13 Uchwała Nr XXXVII/420/05 z 24.11.2005 r. 
14 Decyzja Nr 1556/2016  
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zabudowy15. Zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę projektem 
archtektoniczno-budowlanym powierzchnia zabudowy budynków stanowiła 
39,49% terenu działki, a całkowita powierzchnia terenów biologicznie 
czynnych – 35,20%. Przyjęte rozwiązania architektoniczne spełniały 
warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego określone w w.w. 
decyzji Prezydenta Miasta Pruszkowa warunkach zabudowy.  
W decyzji tej wskazano, bowiem m.in., że powierzchnia zabudowy może 
stanowić do 65% powierzchni działki budowlanej, a powierzchnia terenu 
biologicznie czynnego minimum 35%. 

(dowód: akta kontroli str. 18-121) 

 

Starosta, zgodnie z art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego, przed wydaniem decyzji  
o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowanego 
sprawdzał m.in. zgodność projektu budowanego z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzjami o warunkach zabudowy, jego 
kompletność, posiadane wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz 
sprawdzenia. W wyniku dokonania oceny zgodności projektu budowlanego z mpzp 
lub decyzjami o warunkach zabudowy w latach 2016-2018 w zakresie 5 inwestycji 
Starosta odmówił udzielenia pozwolenia na budowę. Powodem odmowy udzielenia 
pozwolenia na budowę były nieprawidłowości, m.in. w zakresie:  

 uzupełnienia bilansu terenu o wskazanie procentowego udziału powierzchni 
biologicznie czynnej dla poszczególnych obszarów określonych  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego16, 

 przedłożenia bilansu terenu zgodnego z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich działek budowlanych 
objętych wnioskiem17, 

 doprowadzenia projektu do zgodności z miejscowego planu 
zagospodarowania terenu m.in. w zakresie bilansu terenu18. 

 (dowód: akta kontroli str. 11-17) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

III. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli  
nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

IV. 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 

                                                      
15 Decyzja Nr 32/2005 z 17.05.2005 r. 
16 Decyzja Nr 2432/2018 z 21.12.2018 r. 
17 Decyzja Nr 334/2017 z 8.03.2017 r. 
18 Decyzja Nr 1864/2016 z 2.12.2016 r. 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza  
się do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie.  
 

Warszawa, dnia 15 lipca 2019 r.  

 

                 Kontroler                                                         Najwyższa Izba Kontroli 

           Paweł Krawczak                                                   Delegatura w Warszawie 

       doradca ekonomiczny           Dyrektor 
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podpis podpis 

 


