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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim1, ul. Tadeusza Kościuszki 32A,  
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego2 od 21 lipca 1994 r.  
(akta kontroli: str. 2-4) 

Prawidłowość określania parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, w tym 
udziału powierzchni biologicznie czynnej przy wydawaniu decyzji o warunkach 
zabudowy3 dla działek na których planowana była budowa 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 

 
 

Bartosz Pomykała, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/79/2019 z dnia 8 maja 2018 r.  

(akta kontroli: str. 1) 
 
 
 
 
 
 

II. Ocena ogólna6 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Burmistrza w zakresie 
określania i przestrzegania wymagań dotyczących intensywności zabudowy przy 
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy dla działek na których planowana była 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.  

Burmistrz w decyzjach WZ dotyczących budowy budynków wielorodzinnych 
prawidłowo określał parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, tj. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki lub terenu oraz udział powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy7. Organ 
zapewniał prawidłową realizację zadań związanych z wydawaniem tego rodzaju 
decyzji.  

 

 

                                                      
1  Dalej: Urząd. 
2  Dalej: Burmistrz. 
3  Dalej: decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja WZ. 
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. 
7  Dz.U. Nr 164, poz. 1589. Dalej: rozporządzenie w sprawie oznaczeń stosowanych w decyzji o warunkach zabudowy. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności 

1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla działek, 
na których planowana była zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna  

1. W okresie objętym kontrolą miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
gminy Grodzisk Mazowiecki obejmowały swoim zasięgiem od 38,8% do 42%8 
obszaru gminy. Dla pozostałego obszaru gminy, stosownie do zapisów art. 59 i 60 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym9, 
zmiana zagospodarowania terenu, w tym budowa obiektu budowlanego lub 
wykonanie innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części, wymagała ustalenia warunków zabudowy w drodze 
decyzji wydanej przez Burmistrza.  

 (akta kontroli str. 104, 114-122) 

W Urzędzie nie wprowadzono instrukcji dotyczących wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy. Na stronie internetowej Urzędu poświęconej kształtowaniu 
ładu przestrzennego na terenie gminy10 zamieszczono opis poszczególnych etapów 
postępowania administracyjnego związanego z procesem wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy, kartę usługi WPP/0111 oraz wniosek o wydanie decyzji WZ 
(wersja on-line lub do pobrania)12. 

(akta kontroli str. 64-100)  

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu13, ustalanie warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu w drodze decyzji na obszarze gminy14 należało do zadań 
Wydziału Planowania Przestrzennego15. Nadzór nad pracą Wydziału sprawował16 
pierwszy Zastępca Burmistrza17.  

(akta kontroli str. 5- 48) 

Według stanu na koniec 2016 r. i 2017 r. w WPP zatrudniano 8 pracowników, 
natomiast na koniec 2018 r. – 7. W procesie wydawania decyzji o warunkach 
zabudowy zaangażowanych było trzech pracowników WPP. Naczelnik Wydziału 
odpowiadał m.in. za sprawowanie nadzoru nad sporządzeniem projektów decyzji, 
natomiast pracownicy merytoryczni odpowiadali m.in. za prowadzenie postępowań 
administracyjnych. 

(akta kontroli str. 51-60) 

W okresie objętym kontrolą sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 
wraz z analizami urbanistycznymi powierzone zostało, na podstawie zawartych 

                                                      
8  Według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. na terenie gminy obowiązywało 57 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. - 76.  
9  Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm. Dalej: ustawa o planowaniu przestrzennym. 
10  www.planowanieprzestrzenne.grodzisk.pl. 
11  Karta usługi WPP/01 zawierała informacje skierowane dla wnioskodawców m.in. tj. miejsce złożenia dokumentów, 

wymagane dokumenty, terminy, opłaty, podstawy prawne oraz tryb odwoławczym od decyzji. 
12  Zarządzeniem nr 402/2017 r. z dnia 8 listopada 2017 r. Burmistrz wprowadził do stosowania pomocnicze wzory pism 

w postępowaniach administracyjnych, w tym dotyczącym wydawania decyzji WZ. Wzory pism dotyczyły m.in. wezwania 
do uzupełnienia wniosku, zawiadomienia o wszczęciu postępowania, zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym 
przed wydaniem decyzji czy projekt decyzji o warunkach zabudowy. 

13  Wprowadzonym zarządzeniami Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, w tym: Zarządzeniem nr 30/2015 z dnia 9 marca 
2015 r. ze zm., Zarządzeniem na 327/2017 z dnia 31 marca 2017 r. ze zm. oraz Zarządzeniem 4/2019 z dnia 24 stycznia 
2019 r. 

14  Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego terenem działania Urzędu jest obszar Gminy Grodzisk Mazowiecki.  
15  Dalej: Wydział lub WPP. 
16  Na podstawie zarządzeń Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, w tym: Zarządzeniem nr 30/2015 z dnia 9 marca 2015 r. 

ze zm., Zarządzeniem na 327/2017 z dnia 31 marca 2017 r. ze zm. 
17  Dalej: Zastępca Burmistrza. 
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umów18, podmiotowi zewnętrznemu. Zgodnie z postanowieniami tych umów 
wykonawca ponosił pełną odpowiedzialność za wady prawne przedmiotu umowy 
oraz za szkodę wyrządzoną zamawiającemu, a płatność za wykonane projekty 
decyzji następować miała na podstawie protokołu odbioru niestwierdzającego 
żadnych wad. W umowach określono również kary za opóźnienia w sporządzeniu 
projektu decyzji bądź usunięcia wad oraz za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. Ustalone wynagrodzenie miało charakter 
ryczałtowy i wynosiło od 118 zł do 178 zł brutto za sporządzenie jednego 
zaakceptowanego projektu decyzji. Koszty poniesione przez Urząd w okresie od 
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. na przygotowanie projektów decyzji przez 
podmiot zewnętrzny wyniosły ogółem 97,4 tys. zł19.  

 (akta kontroli str. 128-149) 

 
Podmiot zewnętrzny sporządzający projekty decyzji o warunkach zabudowy 
wyłoniono w wyniku postępowania przeprowadzonego z wyłączeniem przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych20, stosownie do art. 
4 pkt 8 ustawy. W przypadku dwóch umów21 wykonawca został wybrany 
na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego. W pozostałych dwóch 
umowach, o wartości poniżej 20 tys. zł, wykonawca został wybrany na podstawie 
„Regulaminu udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekraczała 
wyrażonej w zł równowartości kwoty 30 tys. euro”22. 
 

(akta kontroli str. 104-105, 223-228) 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że przygotowywanie projektów decyzji o warunkach 
zabudowy zlecono pomiotowi zewnętrznemu, ponieważ uczestniczący 
w postępowaniu administracyjnym pracownicy WPP nie posiadają uprawnień 
wymaganych przepisami ustawy o planowaniu przestrzennym (art. 60 ust. 4 w zw. 
z art. 5). Zdaniem Zastępcy Burmistrza wybór podmiotu zewnętrznego stanowi 
realizację zasady niezależności i bezstronności (wnioskodawcy nie mają 
bezpośredniego kontaktu z osobą wyznaczającą parametry urbanistyczne) oraz 
skraca proces wydawania decyzji.  

(akta kontroli str. 104) 

Osoba reprezentująca podmiot zewnętrzny, której powierzono przygotowywanie 
projektów decyzji, posiadała uprawnienia określone w art. 60 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. była wpisana na listę izby 
samorządu zawodowego architektów (Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP). 

(akta kontroli str. 229) 

Burmistrz, stosownie do art. 67 ust. 1 ustawy o planowaniu przestrzennym, 
prowadził rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy23, według wzoru 
określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 13 maja 
2004 r.24. W latach 2016-2017 rejestr decyzji WZ był prowadzony w formie 
elektronicznej w programie edytującym tekst (MS Word). Od 2018 r. rejestr decyzji 
WZ prowadzony jest z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (MS Excel). 

                                                      
18  Tj. umowa nr BP.WPP.19.2016 z dnia 21 stycznia 2016 r., umowa nr BP.WPP.260.2016 z dnia 28 lipca 2016 r., umowa nr 

ZP.2600.25.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. oraz umowa nr ZP.2600.72.2017 z dnia 3 stycznia 2018 r.  
19  W tym w związku z: umową nr BP.WPP.19.2016 – 13,3 tys. zł, umową nr BP.WPP.260.2016 – 13,1 tys. zł, umową 

nr ZP.2600.25.2016 – 31,8 zł oraz umową nr ZP.2600.72.2017 – 39,2 tys. zł.  
20 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. Dalej: ustawa Pzp. 
21  Tj. umowa nr ZP.2600.25.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. oraz umowa nr ZP.2600.72.2017 z dnia 3 stycznia 2018 r.  
22  Wprowadzonego Zarządzeniem nr 160/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. oraz Zarządzeniem nr 232/2016 z dnia 27 lipca 

2016 r. ze zm. 
23  Dalej także: rejestr decyzji WZ. 
24  Rozporządzenie w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dz.U. Nr 130, poz. 1385. 
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Zgodnie z zapisami w ww. rejestrze, w 2016 r. wydano 262 decyzje, w 2017 r. – 316 
decyzji, a w 2018 r. - 332 decyzje. Wydane decyzje WZ nie dotyczyły budowy 
zespołów budynków wielorodzinnych. W przypadku budowy budynków 
wielorodzinnych (niestanowiących zespołu budynków), Burmistrz wydał łącznie trzy 
decyzje: w 2017 r. dwie pozytywne oraz w 2018 r. jedną odmawiającą 
ustalenia  warunków zabudowy25.  

 (akta kontroli str. 107-113, 191-195) 

W latach 2016-2018 wydawanie decyzji o warunkach zabudowy nie było 
przedmiotem kontroli i audytu. W 2017 r. decyzje administracyjne, w tym 
decyzje WZ uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, 
zostały objęte kontrolą NIK26. Przedmiot kontroli nie dotyczył jednak warunków 
zabudowy określonych w tych decyzjach.  
W kontrolowanym okresie do Urzędu nie wpłynęły skargi lub wnioski w zakresie 
wydawania decyzji WZ.  

(akta kontroli str. 63, 208-222) 

2. W toku kontroli szczegółowej analizie poddano dwie decyzje o warunkach 
zabudowy budynków wielorodzinnych, tj. decyzję nr 124/I/2017 z dnia 10 maja 
2017 r.27 oraz decyzję nr 100/I/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.28 Analiza wykazała, że: 

 decyzje WZ podpisał Zastępca Burmistrza na podstawie upoważnienia 
Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych29,  

 projekty decyzji WZ zostały sporządzane przez podmiot zewnętrzny, co zostało 
potwierdzone stosownym zapisem w treści dokumentu oraz podpisem 
uprawnionego architekta, 

 zgodnie z wymaganiami § 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie oznaczeń 
stosowanych w decyzji o warunkach zabudowy, w decyzjach WZ określono 
wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynoszącą 
65% (decyzja nr 124/I/2017) i 20% (decyzja nr 100/I/2017) oraz udział 
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki wynoszący 
35% (decyzja nr 124/I/2017) oraz 50% (decyzja nr 100/I/2017). Określona 
wielkość terenu biologicznie czynnego spełniała wymagania określone w § 39 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie30,  

 określenie wielkości powierzchni zabudowy oraz powierzchni biologicznie 
czynnej w ww. decyzjach WZ dokonano w oparciu o analizy urbanistyczno-
architektoniczne sporządzone przez podmiot zewnętrzny do projektów tych 
decyzji, uwzględniające parametry urbanistyczne okolicznej zabudowy 
wielorodzinnej, 

 prawa i obowiązki zawarte w decyzji nr 100/I/2017 zostały w dniu 4 września 
2017 r. przeniesione (decyzją nr 221/I/2017) z osoby fizycznej na osobę prawną, 
a następnie w dniu 24 października 2017 r. decyzja została w części zmieniona 
w zakresie dopuszczenia wykonania zadaszeń nad wejściem do budynku 
(decyzja nr 260/I/2017),  

 decyzje zostały ujęte w prowadzonym rejestrze decyzji WZ. 

                                                      
25  Negatywna decyzja zabudowy wielorodzinnej związana była z zachowaniem panującego ładu przestrzennego 

w analizowanym obszarze, na którym taka zabudowa nie istniała. Przedmiotowa inwestycja nie spełniała warunków art. 61 
ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu przestrzennym. 

26  Kontrola nr I/17/003/KAP dotycząca przyczyn i skutków wadliwych decyzji administracyjnych wydawanych przez organy 
samorządu terytorialnego. 

27  Dotyczącą warunków zabudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym (22 miejsca) oraz rozbiórki 
istniejącej zabudowy na działce o oznaczeniu nr 14/ obręb 40 w Grodzisku Mazowieckim o powierzchni 1 555 m2. 

28  Dotyczącą warunków zabudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce o oznaczeniu nr 126/ obręb 02 
w Grodzisku Mazowieckim o powierzchni 1 705 m2. 

29  Wprowadzonego zarządzeniem nr 52/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz zarządzeniem nr 571/2018 z dnia 22 listopada 
2018 r.  

30  Dz. U.z 2015 r., poz.1422 ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych budynków. 
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(akta kontroli str. 123-127, 150-190) 

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

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. 

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,   11       czerwca 2019 r.  

 

Kontroler 
Bartosz Pomykała    

Specjalista kontroli państwowej 

 

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

Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Warszawie 

            Dyrektor  
 
            ........................................................ 
 

  
 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


