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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Pruszkowie1; ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16; 05-800 
Pruszków  

 

Paweł Stanisław Makuch, Prezydent miasta Pruszków2, od 5 listopada 2018 r.  
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił  
Jan Starzyński, w okresie od 2002 do 4 listopada 2018 r.  

Prawidłowość określania parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, w tym 
udziału powierzchni biologicznie czynnej przy wydawaniu decyzji o warunkach 
zabudowy dla działek, na których planowana była budowa zespołu budynków 
wielorodzinnych. 

Lata 2016-20183, z wykorzystaniem dokumentacji sporządzonej przed tym okresem. 
 

Art. 2 ust. 2  ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

 

 

Sławomir Nowak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/107/2019 z 14 czerwca 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

                                                      
1 Dalej: Urząd.  
2 Dalej: Prezydent.  
3 Z wykorzystaniem dokumentacji sporządzonej przed tym zakresem.  
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Prezydenta w zakresie 
określania i przestrzegania wymagań dotyczących intensywności zabudowy przy 
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy dla działek na których planowana była 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.  

 

 

W decyzjach o warunkach zabudowy dotyczących budowy budynków 
wielorodzinnych prawidłowo określano parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, tj. wielkość powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki lub terenu oraz udział powierzchni biologicznie 
czynnej. Były one ustalane przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje, na 
podstawie przeprowadzanych analiz funkcji oraz cech zabudowy 
i zagospodarowania terenu.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla działek, 
na których planowana była budowa zespołów 
budynków wielorodzinnych 

1.1 Organizacja wykonywania zadań związanych z wydawaniem decyzji 
o warunkach zabudowy. 

Według stanu na dzień 2 lipca 2019 r. obowiązujące na terenie miasta Pruszkowa 
52 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują łącznie obszar ok. 
1 518 ha, tj. 80% powierzchni miasta. Trwają prace nad sporządzeniem 
27 miejscowych planów (w tym: 18 dotyczących zmian obecnie obowiązujących 
planów i 9 obejmujących nowe obszary miasta). Po uchwaleniu sporządzanych 
obecnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian 
w obowiązujących planach, łączna powierzchnia pokryta planami stanowić będzie 
ok. 85% powierzchni miasta Pruszkowa.  

(akta kontroli str.165-166) 

Zadania związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy były określone  
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu7 i zostały przypisane Wydziałowi8 
Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego. W WAUiZP, według 
stanu na 31.12.2016 r., zatrudnionych było 7 osób (7,25 etatu), na 31.12.2017 – 
7 osób (7,25 etatu) i na 31.12.2018 r. – 8 osób (8,25 etatu). W okresie objętym 
kontrolą zadania związane z wydawaniem decyzji realizowało trzech pracowników 
Wydziału (w tym Naczelnik WAUiZP). Zadania te zostały określone w zakresach 
obowiązków i uprawnień pracowników.  

(akta kontroli str. 4-6; 10-61) 

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w 

formie opisowej. 
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
7 Wprowadzony w życie zarządzeniami Prezydenta Miasta Pruszkowa: Nr 201/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. 
8 Dalej: WAUiZP lub Wydział 
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Zgodnie z art. 67 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym9 w WAUiZP prowadzony był rejestr wydanych 
decyzji o warunkach zabudowy (w formie papierowej), który zawierał wszystkie 
elementy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy 
oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego10. 
Ponadto prowadzony był rejestr wniosków i spraw dotyczących decyzji o warunków 
zabudowy11. 

(akta kontroli str.136-164) 

Według danych wykazanych w rejestrze, w latach 2016-2018 wydano łącznie 102 
decyzje o warunkach zabudowy, z tego: 47 w 2016 r.; 28 w 2017 r. oraz 27  
w 2018 r. Ponad połowa wydanych w tym okresie decyzji o warunkach zabudowy 
(58) dotyczyła zabudowy usługowej, gospodarczej (m.in. garaże) oraz odmowy lub 
przeniesienia decyzji (34 w 2016 r., 14 w 2017 r. oraz 10 w 2018 r.), 36 decyzji 
o warunkach zabudowy dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(8 w 2016 r., 12 w 2017 r. oraz 16 w 2018 r.). Wydano również 6 decyzji 
o warunkach zabudowy dotyczącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
(4 w 2016 r., 1 w 2017 r. oraz 1 w 2018 r.) oraz 2 decyzje o warunkach zabudowy 
dotyczące zespołu budynków wielorodzinnych (po 1 decyzji o warunkach zabudowy 
w 2016 r. i 2017 r.). 

(akta kontroli str.64; 148-164) 

W Urzędzie nie przeprowadzano audytu wewnętrznego w zakresie objętym kontrolą 
NIK. W 2016 r. upoważniony pracownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 
Urzędu przeprowadził kontrolę wewnętrzną dotyczącą wydawania decyzji  
o warunkach zabudowy w 2015 r. w zakresie zgodności prowadzonych postepowań 
administracyjnych z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego12. W wyniku zbadania 8 losowo wybranych decyzji 
o warunkach zabudowy nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń 
pokontrolnych.   

(akta kontroli str.7-9; 62-63) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

 

1.2 Prawidłowość wydawania decyzji ustalających warunki zabudowy 
dla działek, na których planowana była budowa zespołów budynków 
wielorodzinnych 

Analizą objęto postępowania dotyczące dwóch lokalizacji na terenie miasta 
Pruszkowa, dla których w badanym okresie występowano o wydanie decyzji  
o warunkach zabudowy i w wyniku wydanych decyzji ustalono następujące warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 

• przy ul. Pawiej i Lipowej w Pruszkowie (na działkach nr ew.: 230, 231, 232, 233, 
oraz części działek nr ew. 234 i 229 z obrębu 23), dla których ustalono warunki 
zabudowy decyzją Nr 18/2016 wydaną w dniu 4 lipca 2016 r. (AB.6730.38.2014) 
w związku z zamiarem budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych  
z garażami podziemnym i naziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą 

                                                      
9 Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm. Dalej: u.p.z.p. 
10 Dz.U. Nr 130, poz. 1385.  
11 Wykaz spraw dot. warunków zabudowy umożliwiał ustalenie postępowań, które nie zakończyły się wydaniem decyzji.  
12 Dz.U. z 2018 poz. 2096  ze zm.  
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techniczną. Decyzja ta wygasła z dniem 1 stycznia 2018 r. w związku 
z nieuzyskaniem przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestor 
w dniu 6 lutego 2018 r. złożył ponownie wniosek o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy. Do dnia zakończenia kontroli NIK został przygotowany projekt decyzji 
Nr 15/2019 ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej 
inwestycji, z zachowaniem odpowiednich parametrów dotyczących wielkości 
powierzchni zabudowy, w tym powierzchni biologicznie czynnej, tożsamych 
z poprzednio wydaną decyzją Nr 18/2016;  

(akta kontroli str.99-125) 

• przy zbiegu ul. Lipowej i Pogodnej w Pruszkowie (na działkach nr ew. 121/1, 
121/4 w obrębie 22), dla których ustalono warunki zabudowy decyzją Nr 3/2017 
wydaną w dniu 1 lutego 2017 r. (AB.6730.24.2014) w związku z zamiarem 
budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz 
garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą.   

(akta kontroli str.126-135) 

W wyniku analizy treści badanych decyzji stwierdzono, że we wszystkich 
przypadkach prawidłowo określono wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działek (max 40%) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni terenu inwestycji wynosił od 30%13 lub od 35%14, 
tj. zgodnie z § 39 i § 40 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie15  Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działek 
została określana na podstawie średniego wskaźnika dla analizowanego obszaru, 
który ustalono w oparciu o analizę funkcji i cech zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, przeprowadzoną przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje.  

(akta kontroli str. 99-100; 106-111; 119-122-124; 126-128; 131-134) 

W trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obydwu wymienionych 
inwestycji związanych z zamiarem budowy zespołu budynków wielorodzinnych, do 
Urzędu wpływały sprzeciwy i wnioski mieszkańców domagających się m.in.: 
odstąpienia przez inwestora od zabudowy terenu, zmniejszenia wysokości (liczby 
kondygnacji) zabudowy oraz odsunięcia projektowanej zabudowy od granic działek 
sąsiednich.     

(akta kontroli str.66-79; 82-97) 

W obydwu postępowaniach Urząd podjął działania zmierzające do osiągnięcia 
porozumienia pomiędzy stronami postępowania:  

• przy wydawaniu decyzji Nr 18/2016 w wyniku sprzeciwów i wniosków 
kierowanych do Prezydenta Miasta przez mieszkańców bloków znajdujących się 
naprzeciwko planowanej inwestycji sprawa została poddana konsultacjom  
z Radnymi Rady Miasta Pruszkowa na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska w listopadzie 2015 r. Uczestniczyli w nim 
pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele: inwestora, właściciela nieruchomości 
i wnioskujących, którym umożliwiono przedstawienie swojego stanowiska 
w powyższej sprawie. Radni, po wysłuchaniu stron, nie znaleźli podstaw do 
zakazu zabudowy terenu i wstrzymania procedury wydania decyzji; 

• przy wydawaniu decyzji Nr 3/2017, w wyniku złożonych wniosków właścicieli 
działek sąsiednich zabudowanych budynkami jednorodzinnymi (złożyli pisma  

                                                      
13 w przypadku decyzji Nr 18/2016 oraz projektu decyzji Nr 15/2019  
14 w przypadku decyzji Nr 3/2017 
15 Dz.U z 2019 poz. 1065.  
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z uwagami i prośbami o odsunięcie projektowanej zabudowy od granic ich 
działek oraz obniżenia wysokości projektowanej zabudowy w przygotowywanej 
decyzji), organ uwzględnił uwagi właścicieli działek przy ustalaniu warunków 
zabudowy w przygotowanej decyzji.  

 (akta kontroli str. 65-79, 81-97) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Prezydenta w zbadanym 
zakresie. Prawidłowo prowadzono rejestry decyzji o warunkach zabudowy 
wydanych w okresie objętym kontrolą. Przy wydawaniu decyzji o warunkach 
zabudowy dla działek, na których planowana była budowa zespołów budynków 
wielorodzinnych, określano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, tj. wielkości powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej. Wielkość powierzchni 
zabudowy była ustalana na podstawie średniego wskaźnika tej wielkości dla 
obszaru analizowanego. 

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

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 Warszawie.  
 

 

Warszawa, 9 lipca 2019 r.  

 

 

Kontroler 

Sławomir Nowak 

Główny specjalista k.p. 

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

podpis 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Warszawie 

Dyrektor 

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

podpis
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