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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatu Piaseczyńskiego,1 ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno 

 

Ksawery Gut, Starosta Piaseczyński, od 22 listopada 2018 r.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 

 

 

Bogdan Gorzałkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/103/2019 z 12 czerwca 2019 r.  

(akta kontroli str.1) 

 

                                                      
1 Dalej: Starostwo. 
2 Dalej: Starosta. Od 3 grudnia 2014 r. do 21 listopada 2018 r. funkcję Starosty Piaseczyńskiego pełnił Wojciech 

Ołdakowski. 
3 Dalej też: mpp. 

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 działalność Starosty w zakresie oceny 
zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy pod 
względem zachowania parametrów intensywności zabudowy, w tym wymagań 
dotyczących udziału powierzchni biologicznie czynnej.  

 

Starostwo było przygotowane organizacyjnie i kadrowo do wydawania decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Zadania te realizowane były zgodnie z wytycznymi 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa7, Regulaminu Organizacyjnego Wydziału 
Architektoniczno-Budowlanego Starostwa8 oraz z zakresami czynności 
pracowników. 

Stosownie do art. 82 b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane9, 
prowadzono rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 

Projekty budowlane zespołów budynków wielorodzinnych były zgodne z mpp  
w zakresie wskaźników dotyczących intensywności zabudowy oraz minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni całej działki. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

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

 
1.1. Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa zadania 
związane z kompetencjami Starosty w zakresie administracji architektoniczno–
budowlanej określonych w ustawie Prawo budowlane i przepisach wykonawczych 
wykonywał WAB10. Realizacją zadań dotyczących postępowań administracyjnych 
związanych z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w latach 2016-2018 
zajmowało się 23 pracowników11. Nadzór nad prowadzeniem tych zadań przypisano 
Naczelnikowi Wydziału. Wydawanie (z upoważnienia Starosty) decyzji, wezwań 
i postanowień w sprawach należących do właściwości Starosty, jako organu 
architektoniczno–budowlanego, powierzono czterem osobom12. 

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

w formie opisowej. 
7 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Piasecznie, wprowadzone uchwałą Rady Powiatu 
Piaseczyńskiego nr VII/3/15 z 26 marca 2015 r.. 
8 Dalej: WAB. 

9 Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm. Dalej: Prawo budowlane. 
10 Według § 3 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego WAB10 do zadań WAB należy m.in. prowadzenie postępowań 
administracyjnych w trybie określonym w ustawie Prawo budowlane w sprawach dotyczących pozwoleń 
na budowę. 

11 Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. Na koniec 2016 r. ww. sprawami zajmowało się 26 osób, na koniec 2017 r. 
25 osób. 

12 Naczelnik WAB był upoważniony do podpisywania decyzji realizowanych na podstawie ustawy Prawo 
budowlane, ustawy o własności lokali oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

OCENA OGÓLNA 
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(akta kontroli str. 11-49) 

Starosta, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prowadził rejestr wniosków 
o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę odrębnie dla 2016,2017, 
2018 r. W rejestrze ujęto dane dotyczące wniosku (numer sprawy, data wpływu 
do Starostwa), inwestora (nazwa i adres), inwestycji (nazwa i lokalizacja) oraz 
wskazano pracownika Starostwa dokonującego rejestracji wniosku. W okresie 
objętym kontrolą rejestr był prowadzony przy wykorzystaniu arkuszu kalkulacyjnego. 
Rejestr decyzji zawierał numer i datę wydania decyzji, datę złożenia wniosku i jego 
numer, przedmiot wniosku, adres inwestycji (jednostka ewidencyjna, obręb, numer 
działki) oraz nazwisko pracownika WAB prowadzącego sprawę. 

(akta kontroli str. 8-9, 66-68, 65-88, 81-88) 

W okresie objętym kontrolą do Starostwa wpłynęło łącznie 6 750 wniosków 
o wydanie pozwolenia na budowę (w tym: 2 098 wniosków w 2016 r., 2 406 
wniosków w 2017 r., 2 246 wniosków w 2018 r.), z tego rozpatrzono 6 567 
wniosków. W tym okresie wydano 6 024 decyzji, w których udzielono pozwolenie 
na budowę (w tym: 1 903 decyzje w 2016 r., 2 203 decyzje w 2017 r., 1 918 decyzji 
w 2018 r.). W 65 przypadkach wydano takie decyzje, w których odmówiono 
udzielenia pozwolenia na budowę13. W 30 przypadkach powodem była niezgodność 
projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
natomiast w 35 przypadkach odmówiono udzielenia pozwolenia na budowę z innych 
przyczyn. 

(akta kontroli str. 52-54) 

W latach 2016-2018 wydawanie pozwoleń na budowę nie było przedmiotem audytu 
lub kontroli wewnętrznej. Do Starosty nie wpłynęły również skargi dotyczące 
wydawania pozwoleń na budowę. 

(akta kontroli str. 7) 

1.2. Spośród wydanych w latach 2016-2018 decyzji dotyczących pozwoleń 
na budowę, 17 decyzji dotyczyło budowy zespołów nowych budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych, w tym: 3 decyzje wydano w 2016 r., 9 decyzji wydano w 2017 r. 
oraz 5 decyzji wydano w 2018 r. W okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji 
o  udzieleniu pozwolenia na budowę dotyczących zespołów budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w oparciu o warunkach zabudowy.  

(akta kontroli str. 54) 

 

Według wyjaśnień Starosty, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, 
sprawdzano m.in., czy zaprojektowane i wskazane w projektach parametry, w tym 
podana przez projektanta wielkość powierzchni biologiczne czynnej, była zgodna 
z parametrami ustalonymi w mpp.   

W ramach weryfikacji wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dokonywano oceny 
zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub 
z decyzją o warunkach zabudowy, w tym w zależności od ustaleń planu 
obejmujących m.in.: rodzaj zabudowy (zgodność funkcji obiektu z planem 
(np. zabudowa mieszkaniowa, usługowa, przemysłowa, itd.), charakter zabudowy, 
wysokość obiektów, powierzchnię biologicznie czynną (w tym, czy w bilansie terenu 

                                                                                                                                       
w zakresie dróg publicznych, trzy pozostałe upoważnione osoby miały prawo do podpisywania dokumentów 
z wyłączeniem spraw dotyczących zespołów budynków wielorodzinnych. 

13 Żaden z tych przypadków nie dotyczył pozwolenia na budowę zespołów budynków mieszkaniowych 
wielorodzinnych. 
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sporządzonym przez projektanta podano wszystkie powierzchnie terenu 
zabudowane i utwardzone), intensywność zabudowy.  

(akta kontroli str. 5-10) 

 

Starosta wyjaśnił, m.in. że organ nie ma obowiązku sprawdzania oraz wyliczenia, 
czy  parametry zabudowy podane w projekcie są prawidłowe. Prawidłowość 
sporządzenia projektu potwierdzona jest przez projektanta poprzez złożenie 
oświadczenia, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. 
W przypadku, jeśli wyliczenia projektanta w części opisowej w znacznym stopniu 
różnią się od załącznika graficznego, Starosta wzywa projektanta do dokonania 
korekty projektów lub złożenia stosownych wyjaśnień w sprawie.  

(akta kontroli str. 6-7) 

 

Analiza projektów budowlanych dotyczących 5 inwestycji w odniesieniu do których 
wydano decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydano pozwolenia 
na budowę zespołów nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych14 wykazała, 
że: 

 tereny wszystkich powyższych inwestycji były objęte mpp, a w każdym 
z tych planów, dla działek, na których zaplanowano inwestycje, zostały 
określone wskaźniki intensywności zabudowy oraz udziału powierzchni 
biologicznie czynnej w powierzchni całej działki15;  

 we wszystkich pięciu przypadkach podane w projektach wskaźniki udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni całej działki oraz wskaźniki 
intensywności zabudowy były zgodne z wymaganiami wskazanymi 
we właściwych mpp;  

 w jednym przypadku wydano dwie decyzje o pozwoleniu na budowę dot. 
działek nr ew. 862 i nr 189/1 obręb 0001 Tarczyn: w 2016 r. na budowę 
dwóch budynków16, a w 2017 r. na podstawie projektu zamiennego 
na działkach nr 189/1 oraz działkach nr 682, 862/1, 862/2, 862/3, 862/4 
(powstałych po podziale działki nr 862) na budowę dodatkowych trzech 
budynków17. Zarówno w projekcie budowlanym, jak i w projekcie 
zamiennym (stanowiących załączniki odpowiednio do decyzji nr 1146/2016 
i nr 2280/2017) wskaźniki były zgodne z wymaganiami mpp.  

(akta kontroli str. 118-119, 212-217, 227-228, 244-247) 

 

                                                      
14 Decyzja nr 1528/2017 z 11 września 2017 r., w sprawie budowy pięciu budynków mieszkalnych 

wolnostojących czterolokalowych na działkach nr ew. nr 279, nr 280 w Konstancinie-Jeziornie, decyzje 
nr 1146/2016 z 21 lipca 2016 r. i nr 2280/2017 z 28 grudnia.2017 r. w sprawie budowy pięciu budynków 
w Tarczynie obręb 0001 działka nr ew. nr 862 i nr 189/1, a następnie zespół budynków zlokalizowany 
na działce nr 189/1 i działkach nr 682, 862/1, 862/2, 862/3, 862/4, decyzja nr 2347/2018 z 19 listopada 2018 r. 
w sprawie budowy dwóch budynków w obrębie 5-01 Góra Kalwaria – miasto na działkach nr ew. 67 i nr 101, 
decyzja nr 1506/2017 z 6 września 2017 r. w sprawie budowy dziesięciu budynków w obrębie 11 Piaseczno – 
miasto na działkach nr ew. 6/5 i nr 6/6, decyzja nr 557/2018 z 20 marca 2018 r. w sprawie budowy pięciu 
budynków w obrębie 0032 Zakłady Zamienie w Lesznowoli na działce nr ew. 22/17. 

15 Powyższe inwestycje były objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wprowadzonymi 
uchwałami organów gmin: decyzja nr 1528/2017 - uchwałą nr 360/II/56/98 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 
z dnia 18 czerwca 1998 r., decyzja nr 2347/2018 - uchwałą nr XXXVIII/358/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii 
z dnia 20 grudnia 2016 r., decyzja nr 1506/2017 - uchwałą nr 427/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 15 lutego 2012 r., decyzja nr 557/2018 - uchwałą nr 149/XIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 
31 stycznia 2012 r., decyzja nr 1146/2016 i nr 2280/2017 - uchwałą nr XLVI/298/13 Rady Miejskiej w Tarczynie 
z dnia 30 września 2013 r. 

16 Decyzja nr 1146/2016 z 21 lipca 2016 r. 
17 Decyzja nr 2280/2017 z 28 grudnia 2017 r. 
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Starosta wyjaśnił, że w trakcie kontroli NIK Starostwo stwierdziło, że po wydaniu 
pozwolenia na budowę na działkach nr ew. nr 279 i nr 280 w Konstancinie-
Jeziornie18, gmina dokonała podziału działki nr 279 objętej inwestycją, w związku 
z czym budynki będące przedmiotem decyzji nr 1528/2017 będą zlokalizowane 
na nowopowstałych działkach nr 279/5 i nr 279/6. Analiza wykazała, że na obu 
działkach zostanie przekroczony wskaźnik intensywności zabudowy wskazany 
w mpp (maksymalnie 0,3): wyliczono, że wynosi on 0,48 na działce nr 279/5 i 0,46 
na działce nr 279/6. 

Ponadto Starosta wyjaśnił, że organ administracji architektoniczno-budowlanej, 
zgodnie ze swoją właściwością miejscową, prowadzone postępowania w sprawie 
wydania pozwolenia na budowę kończył wydaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia 
na budowę. Podział działek przez wójta lub burmistrza w toku prowadzonego 
postępowania lub po wydaniu decyzji nie miał wpływu na ważność wydanej decyzji 
przez Starostę. Jedynie w przypadku, gdy inwestor w trakcie realizacji inwestycji 
występował o zmianę pozwolenia na budowę w trybie art. 36 a ustawy Prawo 
budowlane (np. na terenie objętym poprzednim pozwoleniem na budowę zmieniło 
się zagospodarowanie terenu, realizowane były nowe obiekty nieobjęte poprzednim 
pozwoleniem itd.), Starosta traktował to jako kontynuację zamierzenia i ponownie 
wnikliwie analizował, czy parametry ustalone w mpp zachowane były dla całej 
inwestycji, z uwzględnieniem wnioskowanych zmian. Wszelkie podziały 
nieruchomości dokonywane były przez właściwych wójtów lub burmistrzów. Starosta 
Piaseczyński, jako organ administracji architektoniczno – budowlanej, nie posiadał 
żadnych ustawowych kompetencji, aby kontrolować, czy podziały dokonywane są 
zgodnie z mpp, ani nie posiadał stosownych kompetencji, aby wszczynać 
postępowania w przypadku, gdy takie podziały naruszały ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie wydanych decyzji dot. 
podziałów działek, które załączane były do projektów budowlanych można 
stwierdzić, że przy podziałach dokonywanych w gminach, bardzo często stosowany 
był art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami19.  

(akta kontroli str. 105-109) 

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. 

 

 

 

                                                      
18 Decyzja nr 1528/2017. 
19 Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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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, 9 lipca 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Bogdan Gorzałkowski 

Specjalista kontroli państwowej 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Warszawie 

          Dyrektor 

 

 
 

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

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


