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I. Dane identyfikacyjne 

 

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno1, ul. Kościuszki 5. 

 

Daniel Putkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno2, od dnia 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 zespołów 
wielorodzinnych.   

 

 

Lata 2016-20183,  

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

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

 

 

Jerzy Tchórzewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli: nr LWA/109/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.  

 (akta kontroli tom I str.1-4, 205-206) 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd Miasta, UMiG, Urząd. 
2 Dalej: Burmistrz, wcześniej w okresie od 30 listopada 2014 r. do 03 listopada 2018 r. burmistrzem był Zdzisław 
Lis. 
3 Z wykorzystaniem dokumentacji sporządzonej przed tym okresem.  

4 Dz. U. z 2019 r. poz. 489. Dalej: ustawa o NIK. 
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Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie proces określania parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy, w tym udziału powierzchni biologicznie 
czynnej przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.  

 

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

W okresie objętym kontrolą zadania związane z wydawaniem decyzji o warunkach 
zabudowy wykonywane były przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno6. Realizowali je pracownicy Wydziału zatrudnieni w wymiarze 
etatów: 3,75 (2016 r.), 4 (2017 r.), 4,75 (2018 r.) i 3,75 (I kwartał 2019 r.). 
W Urzędzie nie opracowano aktów wewnętrznych regulujących sprawy związane 
z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy. 

(akta kontroli tom I str. 95-129) 

Drugi Zastępca Burmistrza7 wyjaśnił, że w sprawach wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy nie funkcjonują w Urzędzie odrębne regulaminy, czy 
procedury wewnętrzne. Sytuacja ta wynika ze stosunkowo niewielkiej liczby 
wniosków, szczególnie w zakresie zabudowy wielorodzinnej, a także sukcesywnie 
powiększającej się liczby planów miejscowych. Stwierdził, że ogólne regulacje 
związane z wydawaniem decyzji zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu, w tym 
m.in. w zakresie przeprowadzania analiz urbanistycznych przez pracownika 
z odpowiednimi uprawnieniami urbanistycznymi.  

(akta kontroli tom I str. 132-133) 

Stosownie do art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym8, w latach 2010-2018 w UMiG prowadzono 
rejestry decyzji o warunkach zabudowy9, zgodnie z wymogami określonymi 
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. Zawierały one m.in.: 
numer i datę wydania decyzji, rodzaj inwestycji, nazwę i adres wnioskodawcy, 
oznaczenie nieruchomości, streszczenie ustaleń decyzji, adnotacje dot. 
wygaśnięcia, stwierdzenia nieważności lub zmiany decyzji o warunkach zabudowy 
oraz uwagi. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. 10 lipca 
2019 r., za prowadzenie rejestrów odpowiedzialny był pracownik zatrudniony na 
stanowisku inspektora. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia rejestru sprawował 
Naczelnik Wydziału.  

W kontrolowanym okresie wydano łącznie 39 decyzji administracyjnych dotyczących 
budownictwa mieszkaniowego o zabudowie wielorodzinnej, szeregowej, bliźniaczej i 
jednorodzinnej (w 2016 r. – 16, 2017 r. - 12 i 2018 r. – 11), z tego dwie decyzje  
o warunkach zabudowy dotyczącej budowy zespołów budynków wielorodzinnych 
                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 
w formie opisowej. 
6 Dalej: Wydział. 
7 Robert Widz, działający z upoważnienia Burmistrza z dnia 01.07.2019 r. w ramach niniejszej kontroli NIK nr 
I/19/003. 
8 Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm. Dalej: ustawa o planowaniu przestrzennym lub upp.  
9 Dalej: Rejestr decyzji. 
10 Dz. U. Nr 130 poz. 1385.  
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(po jednej w 2017 r. oraz w 2018 r.). Dwa postępowania administracyjne, wszczęte 
w 2018 r., nie zostały zakończone (w jednym przypadku sporządzono projekt 
decyzji)11. 

 (akta kontroli tom I str. 94-95, 131-151) 

Na zlecenie Burmistrza w latach 2016, 2017 i 2018 przeprowadzono po dwie 
kontrole wewnętrzne, którymi objęto m.in. wydawanie decyzji o warunkach 
zabudowy. W wyniku tych kontroli stwierdzono m.in. przypadki uchybień w zakresie 
terminowości wydawania decyzji oraz braku zachowania procedur dotyczących 
wydania decyzji o warunkach zabudowy. W ramach powyższych kontroli nie 
odnotowano natomiast nieprawidłowości w zakresie ustalania wskaźników 
zabudowy.  

            (akta kontroli tom I str. 162-201, 452) 

W kontrolowanym okresie wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla działek, 
na których planowana była budowa zespołów budynków wielorodzinnych, nie była 
przedmiotem skarg lub wniosków.  

(akta kontroli tom I str. 133, 146-160) 

Na podstawie danych uzyskanych z rejestru decyzji o warunkach zabudowy dla 
działek, na których planowana była budowa budynków mieszkalnych o zabudowie 
wielorodzinnej, badaniem objęto trzy postępowania administracyjne dotyczące 
wydania decyzji o warunkach zabudowy, t.j.: 

 decyzji nr UiA.M.6730.9.2017.ZP 8/2016 z dnia 08 lutego 2018 r. oraz 
decyzji nr UiA.M.6730.5.2018.ZP z dnia 04 marca 2019 r.;  

 decyzji nr UiA.M.6730.7.2018.ZP (projekt – do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych decyzja nie została wydana). 

W obu wydanych decyzjach o warunkach zabudowy oraz w projekcie decyzji, 
zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku brak miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego12 ustalono wielkość powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki, w tym udział powierzchni biologicznie czynnej. 
Wszystkie badane decyzje o warunkach zabudowy zawierały część tekstową 
i graficzną oraz do każdej decyzji załączono m.in. wyniki analizy funkcji oraz cechy 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 

(akta kontroli tom I str. 135-145, 272, 278) 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że: 

 decyzja nr UiA.M.6730.9.2017.ZP z dnia 08 lutego 2018 r. dotyczyła inwestycji 
polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz 
z budynkiem parkingu otwartego i usługami oraz infrastrukturą techniczną, 
położonych na dwóch działkach13 o łącznej powierzchni 8 858 m2 w obrębie 11 
w rejonie ul. Cichej Łąki. W decyzji o warunkach zabudowy określono wielkość 
maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, jako 
maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 

                                                      
11 W okresie objętym kontrolą złożono łącznie 8 wniosków dotyczących ustalenia warunków zabudowy dla 
zespołów budynków wielorodzinnych, z tego po cztery wnioski w 2017 r. oraz w 2018 r. (w 2016 r. brak było ww. 
wniosków), Dwa z ww. 8 wniosków zakończyły się wydaniem decyzja, w dwóch przypadkach wszczęto 
postępowania, które na dzień zakończenia kontroli było w toku,  wydano dwie decyzje umarzające postępowanie 
(obie w 2017 r.), jeden wniosek wycofano (2018 r.) oraz w jednym przypadku zawieszono postępowanie w 
2017 r. i do dnia zakończenia kontroli postępowania nie wznowiono. 
12 Dz. U. Nr 164, poz. 1588. Dalej: rozporządzenie w sprawie wymagań dla nowej zabudowy.  
13 Oznaczonych nr ew.: 5/6 oraz 6/3. 
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działki inwestycyjnej (załącznik do decyzji o warunkach zabudowy - analiza 
warunków i zasad zagospodarowania terenu) w wysokości do 0,34. Udział 
powierzchni biologicznie czynnej, tj. minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 
działki budowlanej, ustalono na poziome 25%14;  

(akta kontroli tom I str. 279-336) 

 decyzja nr UiA.M.6730.5.2018.ZP z dnia 04 marca 2019 r. dotyczyła inwestycji 
polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz 
garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną położonego na działce 
ew. nr 2/1 w obrębie 17 przy ul. Puławskiej 27 (róg Kusocińskiego). W decyzji tej 
określono wielkość maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki, tj. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki inwestycyjnej w wysokości do 0,3015, zaś udział 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej związanej z budynkiem na poziomie 25%;  

(akta kontroli tom I str. 337-385) 

 projekt decyzji nr UiA.M.6730.7.2018.ZP dotyczył inwestycji polegającej na 
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą 
techniczną położonego na działce ewid. nr 3/3 z obrębu 11 przy ul.Cichej Łąki.  
W projekcie tej decyzji określono wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki, tj. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki inwestycyjnej w wysokości do 0,3016, w tym udział 
powierzchni biologicznie czynnej, to jest minimalnej powierzchni biologicznie 
czynnej, na poziomie co najmniej 25%.  

(akta kontroli tom I str. 386-419) 

Stwierdzone nieprawidłowości 

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

 

NIK ocenia pozytywnie działalność Burmistrza w badanym zakresie.  

IV. 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. 

 

                                                      
14 Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, ustalonym w analizowanym 
obszarze w odległości 50 m od granic terenu objętego wnioskiem, wyniósł średnio 0,1748, przy czym inwestor 
zaplanował powierzchnię zabudowy ok. 2 000 m2 na terenie inwestycji o powierzchni 10 166 m2, co oznacza, że 
ww. wskaźnik wyniesie 0,1967.  
15 Wyznaczenie średniego wskaźnika nowej wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 
nastąpiło w sposób syntetyczny, to jest ustalono łączną powierzchnię zabudowy budynków w obszarze 
analizowanym (ok. 24 000 m2), która podzielono przez łączną powierzchnię działek budowlanych 
w analizowanym obszarze (109 000 m2), uzyskując go na poziomie 0,22, przy czym przyjęto ww. wskaźnik na 
poziomie 0.30 kierując się ustalonymi wskaźnikami ustalonymi dla bezpośrednio przylegających działek: 
sąsiednia działka 2/2 – 0,33, działki po południowej stronie ul. Kusocińskiego – 0,25. 
16 W dokumencie analizy nie wskazano w jaki sposób wyznaczono ww. wskaźnik, przyjmując go na poziomie 
0,30 (pkt e. w nienumerowanym dokumencie analizy). 
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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, 18 lipca 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

Kontroler             Najwyższa Izba Kontroli 

Jerzy Tchórzewski          Delegatura w Warszawie 

Główny specjalista k.p.        Dyrektor  

 

........................................................                   ………………………………. 

podpis                                                                 podpis 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


