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I. Dane identyfikacyjne 

 

Urząd Miasta Marki1, 05-270 Marki Al. J. Piłsudskiego 95 

 

Jacek Orych, Burmistrz miasta Marki2  od 8 grudnia 2014 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 budynków 
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 

 

 

Stefan Padzik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/78/2019 z 08.05.2019 r.  

 (akta kontroli str.1) 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd. 
2 Dalej: Burmistrz. 
3 Z wykorzystaniem dokumentacji sporządzonej przed tym okresem. 
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 Burmistrza w zbadanym 
zakresie. 

 

Przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy dla działek na których planowana 
była budowa zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, prawidłowo 
określano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, tj. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, w tym 
udział powierzchni biologicznie czynnej. Były one ustalane przez osobę posiadającą 
stosowne kwalifikacje, na podstawie przeprowadzanych analiz funkcji oraz cech 
zabudowy i zagospodarowania terenu.  

 

Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe6 
kontrolowanej działalności 

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

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

Zadania związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy były określone w 

Regulaminie Organizacyjnym Urzędu7 i przypisane Wydziałowi Gospodarki 

Nieruchomościami8 (WGN). W okresie objętym kontrolą realizowało je trzech 

pracowników WGN. Zadania te zawarto w zakresach obowiązków i uprawnień tych 

pracowników.  

(dowód: akta kontroli str.8-26) 

W WGN prowadzono w formie elektronicznej dwa rodzaje rejestrów o warunkach 

zabudowy: decyzji o warunkach zabudowy, odrębnie prowadzonych dla decyzji 

wydanych w 2016, 2017 i 2018 r. (według wzoru określonego w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r.9) oraz rejestry spraw dotyczących 

warunków zabudowy10, odrębnie dla lat 2016, 2017 i 2018.   

(dowód: akta kontroli str.29-36) 

Według rejestru decyzji o warunkach zabudowy, w 2016 r. wydano łącznie osiem 
decyzji o warunkach zabudowy, w tym sześć decyzji dla inwestycji polegających na 
budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jedną decyzję dla montażu 
budynku garażowego oraz jedną decyzję dotyczącą budowy budynku usługowego. 
W 2017 r. wydano dwie tego rodzaju decyzje, w tym jedną decyzję dla inwestycji 

                                                      
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 Burmistrza Miasta Marki: Nr 0050.46.2016 z dnia 14 marca 2016 r., Nr 0050.25.2017 z 

  dnia 1 marca 2017 r., Nr 0050.213.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r., Nr 0050.074.2018 z dnia 18 maja 2018 r.  

8 W Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami według stanu na 31.12.2016 r. pracowało -5, na 31.12.2017 – 6  i na 

   31.12.2018 r. – 6 osób.  

9  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 

10 Spis spraw dot. warunków zabudowy umożliwiał wykazanie postępowań, które nie zakończyły się wydaniem decyzji.  
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polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz jedną decyzję 
dla działek o zabudowie wielorodzinnej, a w 2018 r. – pięć decyzji, w tym cztery 
decyzje dla inwestycji polegających na budowie budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz jedną decyzję11 dla działek, na których planowana była 
budowa zespołu budynków wielorodzinnych.  

(dowód: akta kontroli str.33-36) 

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono audytu wewnętrznego oraz kontroli 

wewnętrznej w Urzędzie w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla 

działek przeznaczonych na budowę zespołów budynków wielorodzinnych.  

(dowód: akta kontroli str.27) 

W latach 2016-2018 do Urzędu Miasta Marki nie wpływały skargi i wnioski 

dotyczące realizacji zadań związanych z wydawaniem decyzji o warunkach 

zabudowy.  

(dowód: akta kontroli str.28) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki 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  

W wyniku analizy próby dwóch wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla 
działek z zabudową wielorodzinną, tj.: 

 warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pięciu 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym  
i miejscami postojowymi (decyzja nr 0050.1.2296.2017 z dnia 5 września 
2017 r.), 

 warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pięciu 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym  
i miejscami postojowymi (decyzja nr 0050.1.3482.2018 z dnia 4 
października 2018 r.) 

stwierdzono, że ww. decyzjach określono wielkość powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działek (45%), w tym udział powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji (25%). Wielkość powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni działki była określana na podstawie średniego 
wskaźnika dla obszaru analizowanego. Wskaźniki te ustalono w oparciu o analizę 
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu przeprowadzoną przez 
posiadającego stosowne kwalifikacje, tj. mgr. inż. urbanistę.  

(dowód: akta kontroli str.37,39,55,58,60) 

Projekty decyzji o warunkach zabudowy były sporządzane przez podmiot 
zewnętrzny zatrudniający osobę posiadającą tytuł mgr. inż. architekta i kwalifikacje 
do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa12. Burmistrz wyjaśnił, że 

                                                      
11 Decyzja ta była wydana ponownie dla działek Nr ew. 48 i 49 w m. Marki dla tej samej inwestycji budowy zespołu budynków 

   wielorodzinnych z uwagi na zmianę wysokości zabudowy.  

12 Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 
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Gmina Marki jest pokryta w ok. 95% planami zagospodarowania przestrzennego i z 
uwagi na niewielką liczbę spraw związanych z prowadzeniem postępowań 
dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy, brak było podstaw do 
zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje.    

(dowód: akta kontroli str.40,61,63) 

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 publicznych13 w trybie zapytania 
ofertowego, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekraczała wyrażonej w 
złotych równowartości 30 tys. euro. Wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem 
ceny.  Na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy zawarto z jednym 
podmiotem dwie umowy14, w których maksymalna wartość umowy w czasie jej 
obowiązywania określona została w kwocie 15.000 zł każda.  

(dowód: akta kontroli str.64-74) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocena pozytywnie działalność Burmistrza w zbadanym 
zakresie. Urząd prawidłowo prowadził rejestry decyzji o warunkach zabudowy 
wydanych w poszczególnych latach okresu objętego kontrolą. Przy wydawaniu 
decyzji o warunkach zabudowy dla działek, na których planowana była budowa 
zespołów budynków wielorodzinnych, Burmistrz określał 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 określana na podstawie średniego wskaźnika 
tej wielkości dla obszaru analizowanego.  

 

 

III. 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 

                                                      
13 W myśl art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się do zamówień i  

   konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Dz. U. z 2018 r. poz.  

   1986) 

14 W roku 2017 zawarto umowę nr 032.256.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r., a w roku 2018 Nr 0032.211.2018 z dnia 5 marca 

   2018 r. 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie.  
 

Warszawa, 10 czerwca 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroler                                                                     Najwyższa Izba Kontroli 

 Stefan Padzik                                                              Delegatura w Warszawie 
 Specjalista k.p.                                                            Dyrektor 
                  
 
………………………………….                                ………………………………
 


