
 
 

 
 

 
 
LWA.411.003.16.2019 
 
 

Pani Agnieszka Kądeja 
Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 
Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 
04-401 Warszawa 
al. gen. A. Chruściela Montera 28 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 
 

I/19/003  Określanie i przestrzeganie wymagań dotyczących intensywności zabudowy  
przy budowie zespołów budynków wielorodzinnych w województwie mazowieckim 

 
 

  



 

2 

I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy1,  

04-401 Warszawa al. gen. A. Chruściela Montera 28 

 

Agnieszka Kądeja,  

Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy2, od 1 grudnia 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: 
Mieczysław Golónka od 16 grudnia 2014 r. do 30 listopada 2018 r. 

 
1. 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 budynków wielorodzinnych3. 

2. Przestrzeganie uwarunkowań określonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego4 lub w decyzji 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 2016-20185 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli6 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

 

 

Monika Mazurek - Szczepaniak, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr LWA/113/2019 z 15 lipca 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-3 ) 

                                                      
1 Dalej: Urząd. 
2 Dalej: Burmistrz.  

3 Za zespół budynków wielorodzinnych przyjęto, co najmniej dwa budynki wielorodzinne na jednej działce lub 
dwa lub więcej pojedynczych budynków wielorodzinnych na jednej działce, dla których odrębnie składano 
wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub pozwoleń na budowę. 

4 Dalej: mpzp.  

5 Z wykorzystaniem dokumentacji sporządzonej przed tym okresem.  

6 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres 
przedmiotowy 

kontroli  

Okres objęty 
kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 



 

3 

II. Ocena ogólna7 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 oraz proces oceny 
zgodności projektu budowlanego z ustaleniami mpzp lub decyzją o warunkach 
zabudowy pod względem zachowania intensywności zabudowy.  

 
 Wydając decyzje o warunkach zabudowy prawidłowo określano parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym udział 
powierzchni biologicznie czynnej.  

Przed wydaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, stosownie do 
wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane8, 
sprawdzano zgodność projektu budowlanego z ustaleniami mpzp lub decyzjami 
o warunkach zabudowy - w przypadkach braku mpzp.  

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

1.1 . Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu9 zadania związane 
z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy realizowane były, w okresie od 
1 stycznia 2016 r. do 28 lipca 2016 r., w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. 
Architektury, wchodzącym w skład Wydziału Architektury i Budownictwa, a od 29 
lipca 2016 r., w Wydziale10 Architektury i Urbanistyki11. Nadzór nad prowadzeniem 
tych zadań przypisano Naczelnikowi Wydziału. Czterem pracownikom Wydziału 
powierzono sprawy związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.   

   (akta kontroli str.4-228) 

1.2.Stosownie do art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym12 prowadzono rejestry wydanych decyzji 
o warunkach zabudowy, według wzoru określonego 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 publicznego13. Rejestry zawierały m.in. informacje 

                                                      
7 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
8 Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm. Dalej: Prawo budowlane.  

9 W myśl § 29 wprowadzonego w życie zarządzenia Nr 4324/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 
z 19 marca 2010 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Rembertów 
Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.  

10 Dalej: Wydział.  

11 § 8 Zarządzenia Nr 1158/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 29 lipca 2016 w sprawie nadania 
wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy 
w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy zmienionego Zarządzeniem Nr 603/2017 Prezydenta Miasta 
Stołecznego Warszawy z 27 marca 2017 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie nadania wewnętrznego 
regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta 
Stołecznego Warszawy oraz § 8 Zarządzenia Nr 753/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 14 maja 
2018 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Rembertów Miasta 
Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. 

12 Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm. Dalej ustawa o planowaniu przestrzennym. 

13 Dz.U. Nr 130 poz. 1385. 
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dotyczące numeru i daty wydania decyzji, rodzaju inwestycji, oznaczenie 
nieruchomości, dane wnioskodawcy.  

(akta kontroli str. 229-264) 

W latach 2016-2018 wydano łącznie 195 decyzji o warunkach zabudowy 
dotyczących budownictwa mieszkaniowego o zabudowie jednorodzinnej, 
wielorodzinnej, gospodarczej, biurowej14, z tego 167 decyzji ustalających warunki 
zabudowy15, 7 decyzji odmawiających ustalenia warunków zabudowy16 oraz 21 
decyzji umarzających postępowanie17. W badanym okresie 13 decyzji o warunkach 
zabudowy dotyczyło budowy zespołów budynków wielorodzinnych, w tym 11 decyzji 
(w 2016 r. – 2, 2017 r. - 1 i 2018 r. – 8) oraz 2 decyzje o umorzeniu postępowania.   

 (akta kontroli str. 229 -265) 

1.3. W okresie objętym kontrolą wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 
w zakresie budownictwa wielorodzinnego nie było przedmiotem kontroli wewnętrznej 
lub audytu wewnętrznego Urzędu. Do Urzędu nie wpływały także skargi i wnioski 
w tym zakresie. 

 (akta kontroli str.266-285) 

1.4. W wyniku analizy próby trzech wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla 
działek z zabudową wielorodzinną, dotyczących: 

 warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu dwóch 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz 
usługami nieuciążliwymi w części parteru na działkach nr ew. 64/3, 64/5, 
65/3, 65/4, 65/6, 84/3, 85/17 w obrębie 3-07-10 przy ul. Marsa róg ul. 
Młodnickiej (wydano decyzję nr. 60/2018 z dnia 27 października 2018 r.); 

 warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych na wspólnej płycie garażu podziemnego 
wraz z drogą dojazdową i 145 miejscami parkingowymi – na części działki 
nr ew. 1/8 w obrębie 3-08-02 przy ul. Chełmżyńskiej (wydano decyzję nr. 
37/2017 o warunkach zabudowy); 

 warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z usługami nieuciążliwymi w części parteru 
na wspólnej płycie garażu podziemnego wraz z drogą dojazdową 
i miejscami parkingowymi naziemnymi (łącznie 116 miejsc) na części 
działki nr ew. 1/8 w obrębie 3-08-02 przy ul. Chełmżyńskiej (wydano 
decyzję nr. 25/2018 o warunkach zabudowy)  

stwierdzono, że w pierwszej decyzji, wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni terenu inwestycji wynosi do 39 %, w drugiej decyzji do 
25%, w trzeciej decyzji do 26 %. We wszystkich tych decyzjach ustalono udział 
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji i dla 
każdej działki zalecany na poziomie 40%, ale  nie mniejszy niż 25% ogólnej 
powierzchni terenu inwestycji. Wskaźniki te ustalono zgodnie z analizą funkcji oraz 
cech zabudowy i zagospodarowania terenu przeprowadzonej przez posiadającego 
stosowne kwalifikacje mgr. inż. architekta.  

(akta kontroli str. 286-350) 
 
W dwóch objętych sprawdzeniem decyzjach (nr 37/2017 i nr 25/2018) wskaźnik 
wielkości zabudowy określono na poziomie innym niż średni wskaźnik zdefiniowany 

                                                      
14 W 2016 r. – 48, 2017 r. - 75 i 2018 r. – 72.  

15 W 2016 r., – 42, w 2017 r., - 62, w 2018 r. – 63. 

16 W 2016 r., – jedna, w 2017 r., - pięć, w 2018 r. – jedna. 

17 W 2016 r., - pięć, w 2017 r., - osiem, w 2018 r. – osiem. 
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w § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wymagań dla nowej zabudowy.  
W załączonych do decyzji analizach funkcji oraz cech zabudowy 
i zagospodarowania terenu podano m.in., że wskaźniki zabudowanych 
nieruchomości odzwierciedlają zróżnicowaną gęstość zabudowy, co pozwala na 
zastosowanie innego wskaźnika niż średni, ale zbliżonego do występującego 
w obszarze analizowanej inwestycji. Wyznaczony wskaźnik zapewni wymagania 
ładu przestrzennego i nie wpłynie ujemnie na estetykę oraz architekturę obszaru. 

 (akta kontroli str. 329-350) 

W badanej decyzji o warunkach zabudowy nr. 60/2018 z dnia 27 października 2018 
r., wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni 
terenu inwestycji został określony na poziomie do 39%. W załączniku do decyzji pod 
nazwą „Wyniki analizy – część opisowa” wskazano, że „na analizowanym obszarze 
średni wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy do powierzchni działki na 
działkach zabudowanych wynosi 37% (od 8% na działce przy ul. Chełmżyńskiej 14  
i ul. Marsa 65A) do 75% (na działce przy ul. Chełmżyńskiej 10D). Dla planowanej 
zabudowy wyznacza się wskaźnik wielkości zabudowy na podstawie średniego 
wskaźnika tej wielkości dla obszaru analizowanego, tj. do 37%”.  

(akta kontroli str.286-325) 

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów Zbigniew Cierpisz wyjaśnił m.in., że 
badana decyzja nr. 60/2018 została wydana po ponownym rozpatrzeniu wniosku 
Spółki w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego18 uchylającą 
pierwotną zaskarżoną decyzję o warunkach zabudowy nr. 10/2018 z dnia 
27.02.2018 r. Realizując zalecenia SKO ponownie został wyznaczony obszar 
analizowany, na którym średni wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki wyniósł 37%. W decyzji o warunkach zabudowy 
nr. 60/2018 omyłkowo nie został zmieniony ten średni wskaźnik zabudowy ustalony 
w poprzedniej decyzji nr 10/2018 na poziomie 39%. Biorąc pod uwagę fakt, że 
wszystkie działki wchodzące w skład obszaru analizowanego stanowią punkt 
odniesienia dla ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy, określenie 
wskaźnika zabudowy „do 39%” nie jest błędem merytorycznym, gdyż w obszarze 
analizowanym aż 20 nieruchomości ma wskaźnik zabudowy większy niż 37%. 

 (akta kontroli str.479-484)  
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 
NIK ocenia pozytywnie działalność Burmistrza w badanym zakresie. 

 

Wydając decyzje o warunkach zabudowy prawidłowo określano parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym udział 
powierzchni biologicznie czynnej.  

Wyznaczenie w jednym przypadku w wydanej decyzji o warunkach zabudowy 
wyższego wskaźnika wielkości zabudowy, tj. do 39% niż średni wskaźnik wielkości 
powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji, który 
został określony w analizie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu 
na poziomie do 37 %, nie miało istotnego wpływu na prawidłowość realizacji zadań 
w badanym zakresie. 

 

 

                                                      
18 Dalej: SKO.  

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

 
2.1. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu zadania związane 
z wydawaniem pozwoleń na budowę realizowane były, w okresie od 1 stycznia 2016 
r. do 28 lipca 2016 r., w Referacie Budownictwa wchodzącym w skład Wydziału 
Architektury i  Budownictwa19, a od 29 lipca 2016 r. w Wydziale Budownictwa20. 
Według stanu na 31 grudnia 2018 r., Wydział Budownictwa21 posiadał sześć etatów. 
W Wydziale zatrudnionych było siedmiu pracowników, w tym jeden na zastępstwo. 
Do zakresu zadań tego Wydziału należało m.in. prowadzenie postępowań z zakresu 
administracji architektoniczno-budowlanej, w szczególności dotyczących udzielania 
pozwoleń na budowę.  

(akta kontroli str.4-212) 

2.2. W okresie objętym kontrolą wydawanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na 
budowę zespołów budynków wielorodzinnych nie było przedmiotem kontroli 
wewnętrznej lub audytu wewnętrznego Urzędu oraz nie była przedmiotem skarg lub 
wniosków.   

             (akta kontroli str.266-285) 

2.3.W latach 2016-2018, zgodnie z art. 82b ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego 
prowadzono rejestry wydanych decyzji zatwierdzających projekt budowlany 
i udzielających pozwoleń na budowę. Rejestry zawierały m.in. informacje dotyczące 
danych identyfikacyjnych inwestora, rodzaju i adresu zamierzenia budowlanego, 
numeru i daty złożenia wniosku, numeru i daty wydanej decyzji, informacji 
o postępowaniu odwoławczym. 

             (akta kontroli str.380-382) 
 

2.4. W latach 2016-2018 wydano 433 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektów 
budowlanych i udzielenia  pozwoleń na budowę, w tym 233 decyzje na podstawie 
decyzji o  warunkach zabudowy i mpzp. Pozostałe 200 decyzji wydano w sprawach 
dotyczących m.in. budowy sieci gazowej wewnętrznej lub robót budowlanych 
wewnątrz budynku. W badanym okresie wydano 199 decyzji zatwierdzających 

                                                      
19 § 30 Zarządzenia Nr 4324/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 19 marca 2010 w sprawie 
nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego 
Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.  

20 § 9 Zarządzenia Nr 1158/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 29 lipca 2016 w sprawie nadania 
wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy 
w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy zmienionego Zarządzeniem Nr 603/2017 Prezydenta Miasta 
Stołecznego Warszawy z 27 marca 2017 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie nadania wewnętrznego 
regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta 
Stołecznego Warszawy oraz § 9 Zarządzenia Nr 753/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 14 maja 
2018 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Rembertów Miasta 
Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. 

21 Dalej: Wydział.  
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projekt budowlany i udzielających pozwolenia na budowę22, w tym 71 na podstawie 
mpzp23 oraz 128 w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy24.   
W okresie tym wydano 34 decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę. 
W żadnym z tych przypadków wydanie decyzji nie było związane z niezgodnością  
projektu budowlanego z mpzp lub warunkami zabudowy w zakresie zachowania 
parametrów intensywności zabudowy, w tym wymagań dotyczących udziału 
powierzchni biologicznie czynnej. 

(akta kontroli str.383-385) 

W postępowaniach dotyczących budowy zespołów budynków wielorodzinnych 
wydano cztery decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia 
na budowę budynków zlokalizowanych na dwóch działkach (nr 68 z obrębu 3-09-25 
oraz nr 1/8 z obrębu 3-08-02). W jednym postępowaniu wydano trzy decyzje 
zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę trzech 
odrębnych inwestycji. 

(akta kontroli str.383-385) 

2.5. Badaniem objęto trzy postępowania dotyczące zatwierdzenia projektów 
budowlanych i udzielenia pozwoleń na budowę: 

 dwóch budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi (dwa małe domy 
mieszkalne) wraz z dwoma zbiornikami na wodę deszczową na działce nr 
68 z obrębu 3-09-2525, 

 dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych C1, C2 z usługami 
nieuciążliwymi w części parteru na wspólnej płycie garażu podziemnego, 
drogą dojazdową i miejscami parkingowymi naziemnymi26 na działce nr 1/8 
z obrębu 3-08-0227, 

 budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem 
podziemnym, drogą wewnętrzną oraz miejscami postojowymi naziemnymi – 
budynek A(1), na działce nr ewidencyjny 1/8 z obrębu 3-08-0228.              

(akta kontroli str.386-478) 
 

We wszystkich analizowanych postępowaniach decyzje o udzieleniu pozwolenia na 
budowę wydał organ administracji architektoniczno – budowlanej, zgodnie 
z wymogami art. 28 ust. 1a ustawy Prawo budowlane, zaś przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę, stosownie do wymogów określonych w art. 35 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo budowlane, sprawdzano zgodność projektu budowlanego 
z ustaleniami mpzp lub decyzji o warunkach zabudowy.             

 (akta kontroli str.386-478) 

Analiza projektów budowlanych dla których wydano decyzje o zatwierdzeniu 
projektu i wydano pozwolenia na budowę wykazała, że  dwie z trzech badanych 
inwestycji, które umiejscowione były na działce nr ewidencyjny 1/8 z obrębu 3-08-02 
                                                      
22 W 2016 r.,- 60, w 2017 r., - 67, w 2018 r., - 72. 

23 W 2016 r., - 21, w 2017 r., - 18, w 2018 r., - 32. 

24 W 2016 r., - 39, w 2017 r., - 49, w 2018 r., - 40. 

25 Decyzja nr 152/2016 z 29 września 2016 r. wraz z decyzją Nr 82/2017 z 15 maja 2017 r.,  o przeniesieniu 
pozwolenia na budowę oraz decyzją nr 242/2018 o zmianie pozwolenia na budowę z 10 grudnia 2018 r., dalej 
zwanych „ budową dwóch budynków mieszkalnych” 

26 Dalej zwany budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych C1, C2. 

27 Decyzja nr 219/2018 z 2 listopada 2018 r. 

28 Decyzja nr 61/2017 z 20 kwietnia 2017 r., dalej zwany budową budynku wielorodzinnego A(1). 
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były położone na obszarach, dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy. 
Projekty budowlane był zgodne z postanowieniami decyzji o warunkach zabudowy 
w zakresie wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
terenu inwestycji oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej. 
W zatwierdzonym projekcie budowlanym budowy zespołu dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych C1, C2 wielkość wskaźnika powierzchni zabudowy 
wynosiła na poziomie 25,1%, a udział powierzchni biologicznie czynnej na 25,50%29. 
Natomiast projekt budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego A(1) określał 
wysokość wskaźnika powierzchni zabudowy na poziomie 26,63%, a udział 
powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 25,70%30. W każdym przypadku 
został spełniony wymóg określony w § 39 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie31. 

Projekt budowlany budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
C1, C2 przewidywał plac zabaw dla dzieci, którego 100% znajdowało się na 
powierzchni biologicznie czynnej.  

(akta kontroli str. 386-478)  

Mpzp nie określał dla działki maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy, 
jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej oraz nie określał minimalnego udziału procentowego powierzchni 
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej. Mpzp został 
uchwalony przed wejściem w życie ustawy o planowaniu przestrzennym, w której 
zawarto obligatoryjny wymóg określania wskaźników intensywności zabudowy oraz 
minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej. W projekcie 
budowlanym dla tej budowy określono wskaźnik powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki na poziomie 28% oraz wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej do powierzchni działki na poziomie 36,20%, tj. zgodnie z § 39 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Na terenie przewidziano place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla 
osób niepełnosprawnych, których 100% znajdowało się na powierzchni biologicznie 
czynnej, stosownie do § 40 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 (akta kontroli str.386-426) 

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

NIK ocenia pozytywnie działalność Burmistrza w badanym zakresie. Sposób 
organizacji pracy zapewniał prawidłową realizację zadań w zakresie wydawania 
decyzji zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwolenia na budowę 
dla działek na których planowana była budowa zespołów budynków 
wielorodzinnych. Prawidłowo dokonywano oceny zgodności projektu budowlanego 
z ustaleniami mpzp lub decyzją o warunkach zabudowy pod względem zachowania 
parametrów intensywności zabudowy.  

 

 

                                                      
29 W decyzja o warunkach zabudowy określono wskaźnik powierzchni zabudowy 26%, wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej 25%. 

30 W decyzja o warunkach zabudowy określono wskaźnik powierzchni zabudowy 30%, wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej 25%. 

31 Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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III. Wnioski 

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 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. 

 

Warszawa, 28 sierpnia 2019 r. 

 

 
Kontroler 

Monika Mazurek Szczepaniak 

Główny specjalista 

kontroli państwowej 

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

 

 

        Najwyższa Izba Kontroli 

        Delegatura w Warszawie 

                     Dyrektor  

 

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

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


