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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy1, 03-122 Warszawa ul. Modlińska 197 

 

Grzegorz Kuca, Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy2, od 29 listopada  
2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: Piotr 
Jaworski od 4 grudnia 2014 r. do 10 marca 2016 r.; Ilona Soja – Kozłowska od  
11 marca 2016 r. do 28 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 wielorodzinnych. 

2. Ocena zgodności projektu budowlanego z ustaleniami w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego3 lub decyzją 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 2016-20184 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

 

Zbigniew Żyromski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWA/82/2019 z 10 maja 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

                                                      
1 Dalej: Urząd. 
2 Dalej: Burmistrz.  

3 Dalej: mpzp.  

4 Z wykorzystaniem dokumentacji sporządzonej przed tym okresem.  

5 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna6 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 w mpzp lub decyzją o warunkach 
zabudowy pod względem zachowania parametrów intensywności zabudowy. 

 
 

W okresie objętym kontrolą prawidłowo realizowano zadania w badanym 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, 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. Przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane7 sprawdzano zgodność projektu budowlanego 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności. 

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

1. Sposób organizacji pracy w Urzędzie związany z wydawaniem decyzji 
o warunkach zabudowy. 

 
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu nadanym zarządzeniem  
nr 3808/20099 Prezydenta m.st. Warszawy, zadania związane z wydawaniem 
decyzji o warunkach zabudowy realizował Wydział Architektury i Budownictwa 
zatrudniający 23 osoby. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy realizowało 6 
osób. 

(akta kontroli str. 5-12, 265) 

Stosownie do art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym10 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 

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

formie opisowej. 
7 D. U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm. 

8 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. 

9 Z 2 listopada 2009 r. 

10 Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm. Dalej ustawa o planowaniu przestrzennym. 
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rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego11.  

Na podstawie prowadzonych rejestrów ustalono, że w kontrolowanym okresie 
zostało wydanych łącznie 768 decyzji o warunkach zabudowy (201 decyzji 
w 2016 r., 288 decyzji w 2017 r. i 279 decyzji w 2018 r.). W okresie tym wydano 
12 decyzji dotyczących budowy zespołów budynków wielorodzinnych (4 decyzje w 
2016 r., 5 decyzji w 2017 r. oraz 3 decyzje w 2018 r.).  

 

(akta kontroli str. 13-264, 584-586) 

W kontrolowanym okresie wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla działek na 
których planowana była budowa zespołów budynków wielorodzinnych nie było 
przedmiotem kontroli wewnętrznej lub audytu wewnętrznego Urzędu oraz nie było 
tematem skarg lub wniosków. 

               (akta kontroli str. 587) 

2. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy na których planowana była 
budowa zespołów budynków wielorodzinnych. 

 

Badaniem objęto trzy postępowania dotyczące wydania decyzji o warunkach 
zabudowy – nr 107/B/201612 (dla działek 204/3, 204,5 i 253/1 w obrębie 4-07-03), 
 nr 44/B/201713 (dla działki 253/1 w obrębie 4-07-03) i nr 58/B/201614 (dla działek 
3/4 i 3/5 w obrębie 4-01-19). 

 

We wszystkich postępowaniach, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu 
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego15, 
wyznaczano wokół działki budowlanej, której dotyczył wniosek o ustalenie warunków 
zabudowy, obszar analizowany i przeprowadzono na nim analizę funkcji oraz cech 
zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z wymogami określonymi w § 5  
ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla nowej zabudowy, zostały 
wyznaczone wskaźniki wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki, na podstawie średniego wskaźnika tej wielkości dla analizowanego obszaru: 

 dla działek 204/3, 204/5 i 253/1 w obrębie 4-07-03 oraz dla działki 253/1 w 
obrębie 4-07-03 wskaźnik ten określono na poziomie 0,39, 

 dla działek 3/4 i 3/5 w obrębie 4-01-19 wskaźnik ten określono na poziomie 
0,31. 

W przeprowadzonych analizach określono również wskaźniki udziału powierzchni 
biologicznie czynnej: 

 dla działek 204/3, 204/5 i 253/1 w obrębie 4-07-03 oraz dla działki 253/1 w 
obrębie 4-07-03 określono go na poziomie, co najmniej 35% powierzchni 
działki,  

                                                      
11 Dz.U. Nr 130 poz. 1385 

12 Z 5 lipca 2016 r. 

13 Z 28 lutego 2017 r. 

14 Z 8 kwietnia 2016 r. 

15 Dz. U. Nr 164, poz. 1588. Dalej: rozporządzenie  w sprawie wymagań dla nowej zabudowy  
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 dla działek 3/4 i 3/5 w obrębie 4-01-19 określono go na poziomie, co 
najmniej 40% powierzchni działki,  

Zgodnie z wymogami określonymi w § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji 
o ustaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach 
zabudowy16: 

 wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,39 w 
decyzjach nr 107/B/2016 nr 44/B/2017 oraz 0,31 w decyzji nr 55/B/2016, 

  udziały powierzchni biologicznie czynnej: 35% w decyzjach nr 107/B/2016 
 i nr 44/B/2017 i 40% w decyzji nr 55/B/2016. 

      (akta kontroli str. 484-519) 

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

 
NIK ocenia pozytywnie działalność Burmistrza w zakresie prawidłowego 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 

 

2. Ocena zgodności projektu budowlanego z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją 
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. 

1. Sposób organizacji pracy w Urzędzie związany z wydawaniem pozwoleń na 
budowę. 
 
Zadania związane z wydawaniem pozwoleń na budowę były określone w 
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu i przypisane Wydziałowi Architektury i 
Budownictwa. Realizowało je dziewięciu pracowników Wydziału.  

 

       (akta kontroli str. 5-12, 265) 

Na podstawie sporządzonych zestawień decyzji o udzieleniu pozwoleniu na budowę 
za lata 2016-2018 ustalono, że: 

 w 2016 r. zostało wydanych w sumie 530 decyzji o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę (w tym 442 pozytywne 
decyzje); 

 w 2017 r wydano 652 decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 
udzielenia pozwolenia na budowę (w tym 538 pozytywnych decyzji);  

 w 2018 r. wydano w sumie 644 decyzji o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę  (w tym 552 pozytywne 
decyzje); 

                                                      
16 Dz. U. Nr 164, poz. 1589.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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 W 2016 r. wydano 6 decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego 
 i udzieleniu pozwolenia na budowę dotyczących budowy zespołów budynków 
wielorodzinnych, w 2017 r. takich pozwoleń wydano 13, a w 2018 r. 6. 

 
 

W latach 2016 – 2018 wydano odpowiednio: 46, 43 i 40 decyzji o odmowie 
udzielenia pozwolenia na budowę. 13 tego rodzaju decyzji (w tym: 10 decyzji w 
2016 r., 2 decyzje w 2017 r. i 1 decyzja w 2018 r.) dotyczyło budowy zespołów 
budynków wielorodzinnych. Spośród decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na 
budowę, w odniesieniu do 12 decyzji przyczyną odmowy ich wydania była 
niezgodność projektu budowlanego z mzpz pod względem zachowania parametrów 
intensywności zabudowy17, w szczególności: 

 w decyzji nr 378/201618 oraz w decyzji nr 405/201619  nie 
zachowano parametru określonego na poziomie minimum 50% 
powierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni działki 
budowlanej; 

 w decyzji nr 491/201620 nie zachowano parametru określonego na 
poziomie minimum 80% powierzchni biologicznie czynnej dla 
powierzchni działki budowlanej, 

 w decyzji nr 578/201721  nie zachowano parametru określonego na 
poziomie minimum 25% powierzchni biologicznie czynnej dla 
powierzchni działki budowlanej.  

 

(akta kontroli str. 266-483, 587) 

W kontrolowanym okresie wydawanie pozwoleń na budowę zespołów budynków 
wielorodzinnych nie było przedmiotem kontroli wewnętrznej lub audytu 
wewnętrznego Urzędu oraz nie było przedmiotem skarg lub wniosków.   

 

             (akta kontroli str. 587) 

 

2. Ocena zgodności projektu budowlanego z ustaleniami w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzją 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. 

 
Badaniem objęto trzy postępowania dotyczące zatwierdzenia projektów 
budowlanych i udzieleniu pozwoleń na budowę: 

 zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami 
podziemnymi i usługami w parterze – bud. E,F (decyzja nr 79/2017 z dnia 
10 marca 2017 r.); 

                                                      
17 W jednym przypadku przyczyną odmowy były błędy formalne. 

18 Z 11 października 2016 r. 

19 Z 24 października 2016 r. 

20 Z 6 grudnia 2016 r. 

21 Z 16 listopada 2017 r. 
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 zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami 
podziemnymi i usługami w parterze – bud. G,H (decyzja nr 80/2017 z dnia 
10 marca 2017 r.); 

 zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi 
(decyzja nr 99/2017 z dnia 23 marca 2017 r.) 

 

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 
ww. ustawy, sprawdzano zgodność projektu budowlanego z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Analiza projektów budowlanych dla których wydano decyzje o zatwierdzeniu 
projektu i wydano pozwolenia na budowę wykazała, że: 

 badane inwestycje były zlokalizowane na obszarach, dla których 
sporządzono mpzp zatwierdzone - uchwałą nr LVIII/843/0222 (działka nr 
69/33) i uchwałą nr XXXVII/498/9723 (działka nr 108). 

 żaden z badanych w trakcie kontroli mpzp nie określał dla powyższych 
działek 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. Badane mpzp zostały uchwalone przed wejściem w życie 
ustawy o planowaniu przestrzennym, w której zawarto obligatoryjny wymóg 
określania wskaźników intensywności zabudowy oraz minimalnego udziału 
procentowego powierzchni biologicznie czynnej. 

 dla budynków E i F na działce nr 69/33 określono udział powierzchni 
biologicznie czynnej na 25,69%, dla budynków G i H na tej samej działce 
określono na 34,08% a dla budynków na działce nr 108 na 39,4%, tj. 
w każdym przypadku został spełniony wymóg określony w § 39 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie24, 

 dla budynków wszystkich inwestycji przewidziano place zabaw i miejsca 
rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych, przy czym dla 
budynków E, F, G i H około 70% ich powierzchni znajdowało się na terenie 
biologicznie czynnym, dla budynków na działce na działce 108 procent dla 
placu zabaw wynosił 30,49% a dla miejsc rekreacyjnych dostępnych dla 
osób niepełnosprawnych wynosił 35,80%, tj. spełniony został wymóg 
określony w § 40 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.  

(akta kontroli str. 520-583, 587) 

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

                                                      
22 Z 27 września 2002 r. 

23 Z 27 czerwca 1997 r. 

24 Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych budynków.  
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NIK ocenia pozytywnie proces dokonywania oceny zgodności projektu budowlanego 
z ustaleniami mpzp lub decyzji o warunkach zabudowy pod względem zachowania 
parametrów intensywności zabudowy. 

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, 14 czerwca 2019 r. 

 

 
Kontroler 

                Zbigniew Żyromski 

                Główny specjalista kp. 

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

 

 

        Najwyższa Izba Kontroli 

        Delegatura w Warszawie 

        Dyrektor  

 

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