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Najczęściej stosowane skróty i oznaczenia 

 

decyzja  - decyzja o warunkach zabudowy  
EP KPZK - Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju  
GKUA - Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 
Gminna KUA - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 
„Harmonogram 
prac” 

- „Tryb i harmonogram prac nad nową Koncepcją Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju” 

Kpa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego1 

KPPZK - „Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” - 
dokument opublikowany w 2001 r. 

KPZK - „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” – projekt 
dokumentu, opracowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 

Mazowieckie 
Biuro 

 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie 

MI - Ministerstwo Infrastruktury 
Minister RR - Minister Rozwoju Regionalnego 
mpzp - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
MRR - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
pzpw - plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
Rada - Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej 
Raport - „Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju” 
RZGW  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
studium - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
ustawa - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym2 
ustawa o zago-
spodarowaniu 
przestrzennym  

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym3 

WKUA - Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 
Zespół - Zespół Realizacyjny do opracowania Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 
ZKPZK - Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 

 

                                                 
1 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
2 Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. 
3 Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm. Od 11 lipca 2003 r. obowiązuje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 
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Rys. 1.  Pokrycie obszaru Polski obowiązującymi planami miejscowymi w powiatach, 
według stanu na koniec 2008 r. 

  

   Źródło: Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec  
2008 r., opracowany w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na 
zlecenie Ministerstwa Infrastruktury4.  

 
 
 
 
 

                                                 
4 Ostatnie dostępne dane o pokryciu obszaru Polski obowiązującymi planami miejscowymi w powiatach – według stanu na 

koniec 2008 r. 
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1. Wprowadzenie 

Temat kontroli P/10/110: Realizacja zadań w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. 

Celem kontroli było: dokonanie oceny działalności organów administracji rządowej 
i  jednostek samorządu terytorialnego dla tworzenia warunków do racjonalnego gospodarowania 
przestrzenią oraz podejmowanych działań w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, a w szczególności: 

- tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju przestrzennego kraju oraz przygotowania 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 

- zapewnienia spójności koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 
i planów zagospodarowania przestrzennego województw z programami zawierającymi 
zadania rządowe, służącymi realizacji ponadlokalnych celów publicznych wpływających 
na przestrzenne zagospodarowanie kraju, 

- podejmowania działań dla aktualizowania strategii rozwoju województwa oraz planów 
zagospodarowania przestrzennego województwa,  

- uwzględnienia w planach zagospodarowania przestrzennego województw uwarunkowań, 
celów i kierunków wynikających ze strategii rozwoju województwa, 

- ustalania zasad gospodarowania przestrzenią gmin poprzez aktualizację studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz tworzenie 
i uaktualnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Ogólne tło badanej problematyki: funkcjonujący system planowania przestrzennego nie 
sprzyja racjonalnemu kształtowaniu ładu przestrzennego. Gospodarowanie przestrzenią 
realizowane jest na podstawie założeń zawartych w niezaktualizowanym krajowym 
dokumencie planistycznym pn. „Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” 
nieuwzględniającym m.in. aktualnych uwarunkowań politycznych planowania 
przestrzennego. Opracowanie tego dokumentu rozpoczęto w 1995 r., a opublikowano 
w 2001 r. Nowelizowanie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(szesnastokrotne) powodowało wprowadzanie doraźnych zmian w systemie planowania, co 
nie wpływało skutecznie na poprawę efektywności planowania przestrzennego. Także 
pozostawienie możliwości kształtowania przestrzeni w drodze decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu nie zapewnia właściwego kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej. Liczne doniesienia prasowe ujawniają wiele nieprawidłowości w sposobie 
zagospodarowania przestrzennego, a niejednokrotnie wskazują przypadki działań 
o charakterze korupcjogennym.   

Główne zagadnienia objęte kontrolą dotyczyły realizacji zadań przez:  

− Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kształtowania polityki przestrzennej państwa 
oraz wpływu podjętych działań na racjonalne zarządzanie przestrzenią, 

− Ministra Infrastruktury w zakresie koordynowania zgodności planów zagospodarowania 
przestrzennego województw z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, a także 
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prowadzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, 
współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego, przygotowania okresowych raportów o stanie zagospodarowania 
przestrzennego kraju oraz wpływu podjętych działań na racjonalne kształtowanie 
przestrzeni,  

− marszałków województw w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 
w województwie, uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
oraz wpływu prowadzonych działań na racjonalne kształtowanie przestrzeni 
w województwie, 

− organy gminy dotyczące kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, 
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także aktualizowania tych 
dokumentów oraz prawidłowego kształtowania przestrzeni w gminie. 

Kontrola została przeprowadzona w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
i w Ministerstwie Infrastruktury na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy 
o NIK pod względem celowości, rzetelności, gospodarności i legalności, w 7 urzędach 
marszałkowskich i w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie oraz 
w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu i 32 urzędach gmin na 
podstawie art. 2 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o NIK pod względem legalności, 
rzetelności i gospodarności.  

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 22 marca do 21 września 2010 r. 

Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli.  

Badaniami kontrolnymi obj ęto okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. 

Informacje na podstawie art. 29 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK zasięgnięto: w 8 urzędach 
marszałkowskich, w sprawach dotyczących aktualizowania strategii rozwoju województwa 
oraz planów zagospodarowania przestrzennego województwa oraz w 92 gminach w sprawach 
dotyczących aktualizacji studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin oraz tworzenia i uaktualniania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  

Badaniami łącznie objęto 5% spośród ogólnej liczby 2.4795 gmin w Polsce. 

 

                                                 
5 Według stanu na dzień 29 czerwca 2010 r. – Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin i powiatów 

wchodzących w skład województw – M.P. z 2010 r. Nr 48, poz. 654.  
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania organów administracji publicznej, 
realizowane w sferze planowania przestrzennego były niewystarczające dla zapewnienia 
efektywnego oraz racjonalnego kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. 

Nie dostosowano, pomimo podjęcia działań przez organy administracji rządowej, 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do wymogów ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Prace nad opracowaniem nowej koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju prowadzone od 2006 r. w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego umożliwiły w maju 2010 r. sporządzenie projektu „Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju”. Nie osiągnięto jednak rezultatu, bowiem „Koncepcja 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” nie stała się obowiązującym aktem planistycznym 
i nadal obowiązuje w tym zakresie dokument z 2001 r.  

Działania podjęte w Ministerstwie Infrastruktury na rzecz uelastycznienia 
i uporządkowania planowania przestrzennego przez nowelizację ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, również nie były skuteczne. Prace prowadzono od 
2006 r., a projekt znowelizowanej ustawy opracowano w 2010 r. Nowa regulacja prawna 
z zakresu planowania przestrzennego, do dnia sporządzenia informacji, nie weszła w życie. 
Sporządzono tylko w 2007 r. raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju. 
W  konsekwencji nie posiadano aktualnych informacji o zmianach zachodzących 
w zagospodarowaniu przestrzennym kraju. 

Planowanie na szczeblu wojewódzkim i gminnym nie zawsze było prawidłowe. 
Strategie rozwoju województwa oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa 
nie były aktualizowane, pomimo zmian uwarunkowań przestrzennych.  

Gminy nie dokonywały analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i nie 
posiadały wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. W większości gmin nie aktualizowano studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, uchwalonych na podstawie ustawy z 1994 r., co 
powodowało, że studia nie zawierały ustaleń wprowadzonych ustawą z 2003 r. 

Nadal na niskim poziomie utrzymywał się stopień pokrycia powierzchni badanych 
gmin miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w tym obszarów 
inwestycyjnych. W kontrolowanym okresie powierzchnia objęta miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego zwiększyła się tylko o 2,4 punktu procentowego i wyniosła 
17,5%.  

W ocenie NIK, sfera planowania przestrzennego w dalszym ciągu jest 
nieuporządkowana, co nie sprzyja zapewnieniu ładu przestrzennego i tworzeniu warunków do 
zrównoważonego rozwoju kraju. 
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2.2. Synteza wyników kontroli 

1. Działania podjęte przez organy administracji rządowej w zakresie realizacji zadań 
związanych z kształtowaniem polityki przestrzennej kraju były nieskuteczne. 

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego prace nad nowym dokumentem pn. „Koncepcja 
przestrzennego zagospodarowania kraju” prowadzono od 2006 r.  

„Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju”, która była opracowana na 
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w związku 
z nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. nie spełniała 
wymogów nowej ustawy. 

W ramach prac nad koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, w latach  
2007-2008 opracowano „Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju do roku 2033", który nie zawierał wszystkich elementów wymaganych ustawą, 
m.in. nie wskazywał obszarów metropolitalnych i obiektów infrastruktury społecznej 
i  kultury o znaczeniu krajowym i nie uzyskał akceptacji Państwowej Rady Gospodarki 
Przestrzennej. (str. 24–28) 

Prace nad „Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” zostały 
zakończone 18 maja 2010 r., tj. z 28-miesięcznym opóźnieniem w stosunku do terminu 
ustalonego w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie pn. „Tryb i harmonogram 
prac nad nową Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”.  

Do dnia zakończenia kontroli NIK, tj. do 23 lipca 2010 r., nie opracowano prognozy 
oddziaływania Koncepcji na środowisko (termin wykonania prognozy upłynął  
w IV kwartale 2007 r.). 

Minister Rozwoju Regionalnego, zgodnie z wymogami określonymi w harmonogramie, 
przedkładał Radzie Ministrów kwartalne informacje o postępach prac nad sporządzaniem 
Koncepcji, w których informował m.in. o opóźnieniach w opracowaniu Koncepcji  
i o następnych terminach sporządzenia dokumentu. (str. 28-29) 

Podjęte prace w Ministerstwie Infrastruktury na rzecz usprawnienia funkcjonowania 
systemu planowania przestrzennego również nie przyniosły pożądanego rezultatu. 

Prace związane z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
prowadzono od 2006 r., a projekt ustawy opracowano w 2010 r. Pomimo tych działań 
znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do dnia 
sporządzenia niniejszej informacji nie weszła w życie. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, niewprowadzenie do obrotu prawnego dokumentu 
„Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” oraz znowelizowanej ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opóźnia proces uporządkowania 
planowania i zagospodarowania przestrzennego. (str. 29 i 34-35) 

2. Dokument „Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju”, opracowany 
w b. Ministerstwie Budownictwa, w dniu 15 maja 2007 r. został przyjęty przez Radę 
Ministrów. W dokumencie tym wskazano m.in. na niespójność systemu planowania oraz 
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konieczność opracowania nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. W Ministerstwie Infrastruktury na 2011 r. zaplanowano podjęcie prac nad 
następną edycją raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju. (str. 32) 

W Ministerstwie Infrastruktury, w ramach oceny funkcjonowania ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, opracowano dwa raporty o stanie i uwarunkowaniach 
prac planistycznych w gminach, tj. na koniec 2007 r. – edycja 2008 r. i na koniec 2008 r. 
– edycja maj 2010 r. W raportach tych wskazano na potrzebę zmiany ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (str. 34) 

3. W Ministerstwie Infrastruktury aktywnie prowadzona była współpraca transgraniczna 
i przygraniczna w zakresie zagospodarowania przestrzennego na obszarze wzdłuż granicy 
z Rosją, Białorusią, Ukrainą, Słowacją, Czechami i Niemcami w celu opracowania 
studium zagospodarowania przestrzennego obszarów wzdłuż granic lądowych oraz 
współpraca z Ministrem Rozwoju Regionalnego przy sporządzaniu dokumentu 
pn.  „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”. Przedstawiciele MI 
uczestniczyli m.in. w pracach Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, zespołu 
roboczego do opracowania „Tez i Założeń do Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju” oraz w pracach Zespołu Realizacyjnego opracowującego 
KPZK. W dniu 17 czerwca 2010 r. opracowano, w ramach współpracy z MRR, opinię 
roboczą dotyczącą projektu pn. „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2030”, z której wynikało m.in., że projekt KPZK, co do zakresu, nie spełniał wymogów 
określonych w art. 47 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i był 
niezgodny z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej6.  
(str. 32) 

4. W Ministerstwie Infrastruktury prowadzono rejestr programów służących realizacji 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Rejestr zawierał wpisy dotyczące 
dwóch programów:  Program pn. „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz na 
rzece Odrze w woj. śląskim”, zgłoszony przez Pełnomocnika Rządu ds. „Programu dla 
Odry 2006” i wpisany do „Rejestru programów” w dniu 2 października 2002 r. oraz 
Program pn. „Program Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
w  Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP)”, zgłoszony przez Ministra Obrony Narodowej 
i  wpisany do „Rejestru  programów” w dniu 23 października 2002 r. (str. 33-34) 

5. Spośród 7 skontrolowanych urzędów marszałkowskich i Mazowieckiego Biura 
Planowania Regionalnego w Warszawie: w 2 strategia rozwoju województwa nie była 
aktualizowana; w 4 nie aktualizowano planów zagospodarowania przestrzennego 
województwa, pomimo że w raportach o stanie zagospodarowania przestrzennego 
województw wskazywano na konieczność aktualizacji planów wobec zmian 
przestrzennych województw. W 2 urzędach, dokonywano uzgodnień projektów 
dokumentów planistycznych gmin w terminach przekraczających od 9 do 43 dni terminy 
ustalane przez organ wykonawczy gminy. Nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym 

                                                 
6  Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz.437 ze zm. 
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terminie może skutkować uznaniem przez organ gminy, stosownie do art. 25 ust. 1 
ustawy,  projektów dokumentów planistycznych za uzgodnione. (str. 36-39) 

6. Spośród 7 skontrolowanych urzędów marszałkowskich i Mazowieckiego Biura 
w 3 stwierdzono nieprawidłowości w zakresie powołania i funkcjonowania wojewódzkiej 
komisji urbanistyczno-architektonicznej,  tj.: 

- Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Województwa Warmińsko–Mazurskiego 
nie została powołana, pomimo zakończenia jej kadencji w sierpniu 2009 r., 

- do składu WKUA Województwa Mazowieckiego mniej niż połowa (11 osób) została 
zarekomendowana przez stowarzyszenia branżowe, co było niezgodne z art. 8 ust. 6 
ustawy,  

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego WKUA działała 
w niepełnym składzie wobec rezygnacji jednego członka w 2008 r. 

(str. 40) 

7. Stopień pokrycia powierzchni skontrolowanych gmin miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego był nadal niewystarczający. Nastąpił nieznaczny 
wzrost powierzchni gmin objętych mpzp, tj. o 2,4 punktu procentowego.  

Według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r., powierzchnia objęta mpzp wyniosła 
47,4 tys. ha, co stanowiło 15,1% obszaru 32 gmin, wynoszącego 314,0 tys. ha. Według 
stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. powierzchnia objęta mpzp zwiększyła się o 7,5 tys. ha 
i wyniosła 54,9 tys. ha, co stanowiło 17,5% obszaru kontrolowanych gmin.  

Procentowy udział powierzchni gmin objętej mpzp był zróżnicowany. Według stanu na 
dzień 30 czerwca 2010 r. wyniósł od 0,1% (w gminie Przysucha) do 100% (w 3 gminach: 
Godów, Pabianice oraz w mieście Pabianice). 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. na obszarach skontrolowanych gmin 
obowiązywało łącznie 921 mpzp. W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. 
uchwalono bądź zmieniono 207 mpzp.  

W 92 gminach7 powierzchnia gmin objęta mpzp, wg stanu na dzień na 30 czerwca 
2010 r., wyniosła 323,3 tys. ha. Stopień pokrycia powierzchni tych gmin mpzp stanowił 
32,3% powierzchni ogółem, wynoszącej 1.002,3 tys. ha. (str. 45-47) 

8. Polityka przestrzenna w większości skontrolowanych gmin, prowadzona była na 
podstawie nieaktualnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy bądź studiów niezawierających ustaleń wymaganych ustawą, m.in. 
nie określono rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 
i  ponadlokalnym, obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów 
nieruchomości oraz miejsc lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. 
Działania gmin na rzecz zmiany studiów były doraźnie dokonywane w indywidualnych 
sprawach. 

                                                 
7 92 gminy przekazały informacje na podstawie art. 29 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK. 
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W 23 gminach spośród 32 skontrolowanych, studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy zostały opracowane i uchwalone na podstawie 
ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Studia te nie obejmowały 
zakresu przedmiotowego wymaganego ustawą z 2003 r. oraz nie uwzględniały zmian 
stanu zagospodarowania gmin. 

W 6 gminach nie dokonywano zmian w studium, a w 11 gminach zmiany studium, 
dokonane w związku z wnioskami właścicieli i inwestorów, objęły niewielką część 
obszarów gmin. 

W 17 gminach nie analizowano zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i nie 
dokonano oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Wyników tych analiz nie przekazywano radom gmin, co najmniej raz w czasie kadencji, 
pomimo takiego obowiązku wynikającego z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy.  

W 3 gminach, niezgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, koszty sporządzenia studium 
sfinansowano ze środków osób fizycznych.  

Zdaniem NIK, niski wzrost powierzchni gmin, objętych miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego oraz nieaktualizowanie studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, świadczy o nieznacznym działaniu gmin 
na rzecz racjonalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego. (str. 40-44)  

9. W 32 skontrolowanych gminach stwierdzono nieprzestrzeganie procedury uchwalania lub 
zmiany mpzp, m.in.:  

- w 13 gminach organ wykonawczy gmin nie opracował wieloletnich programów 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pomimo 
wymogu z art. 32 ust. 1 ustawy, 

- w 6 gminach mpzp sporządzone zostały niezgodnie z założeniami zawartymi 
w studiach, 

- w 3 gminach, z naruszeniem art. 21 ust. 1 ustawy, koszty sporządzenia mpzp 
sfinansowano ze środków osób fizycznych.  

(str. 44-45 i 47-49) 

10. W 32 gminach, z powodu niskiego stopnia pokrycia powierzchni gmin miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego, wydano łącznie 19.587 decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 2.830 decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz 16.757 decyzji o warunkach zabudowy, obejmujących powierzchnię 
9,1 tys. ha, tj. 2,9% obszaru kontrolowanych gmin.  

Stwierdzono nieprawidłowości w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, m.in.: 

- w 19 gminach decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego rejestrowano niezgodnie z wymogami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji 
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o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustalaniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego8, 

- w 4 gminach w postępowaniach administracyjnych w sprawie ustalenia warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu, nie przestrzegano terminów określonych 
art. 35 § 3 Kpa,  

- w 3 gminach, wbrew art. 62 ust. 1 ustawy, nie podjęto zawieszonych postępowań 
administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy, pomimo że od dnia 
złożenia wniosków w tych sprawach upłynęło ponad 12 miesięcy. 

W 92 gminach9 w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. wydano łącznie 
75.454 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 63.670 decyzji 
o warunkach zabudowy i 11.784 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. (str. 50-52) 

11. W 5 gminach, w funkcjonowaniu gminnych komisji urbanistyczno-architektonicznych 
stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. niewłaściwej organizacji oraz trybu 
działania i opiniowania dokumentów planistycznych po wygaśnięciu kadencji bądź 
niepodejmowania działań jako organu doradczego w sprawach planowania 
i zagospodarowania przestrzennego. (str. 53-54) 

12. W 10 gminach w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy nie określono, pomimo wymagań wynikających z art. 10 ust. 2 pkt 11 ustawy, 
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych.  
(str. 54-55) 

13. Finansowe skutki nieprawidłowości, ujawnionych w związku z przeprowadzonym 
postępowaniem kontrolnym stanowiły łączną kwotę 800,5 tys. zł. (str. 59-60) 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

Ustawa z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym utrzymała w mocy 
system planowania przestrzennego, utworzony ustawą z 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Rozwiązania prawne wprowadzające fakultatywność planowania spowodowały, 
że  pojawiły się obszary pozbawione miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Wzrosła zatem rola decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która dla 
większości gmin stała się podstawowym instrumentem gospodarowania przestrzenią. 

Wyniki kontroli wskazują, że na żadnym szczeblu planowania system ten nie 
sprawdził się, a wprowadzenie nowych instrumentów planistycznych staje się koniecznością. 

Dla prawidłowej realizacji polityki przestrzennej niezbędne jest przyjęcie aktualnej 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, wyznaczającej podstawowe kierunki 
rozwoju zagospodarowania przestrzennego. 

                                                 
8 Dz. U. Nr 130, poz. 1385. 
9 Gminy, które przekazały informacje na podstawie art. 29 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK. 
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Naczelne organy administracji rządowej właściwe w sprawie planowania 
i zagospodarowania przestrzennego dostrzegły potrzebę zmiany systemu planowania i podjęły 
działania na rzecz stworzenia odpowiednich mechanizmów w celu poprawy sytuacji 
planistycznej oraz racjonalizacji procesu inwestycyjnego. 

Nie osiągnięto jednak pożądanego rezultatu i opracowane dokumenty nie zostały 
wprowadzone do obrotu prawnego. 

Najwyższa Izba Kontroli uważa za konieczne podjęcie działań przez: 

1. Ministra Infrastruktury i Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie: 

- doprowadzenia do pilnego wdrożenia nowych rozwiązań prawnych z zakresu 
planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

2. Marszałków województw w zakresie: 

- aktualizacji strategii rozwoju województw i planów zagospodarowania 
przestrzennego województw, w przypadku nieaktualnych dokumentów 
planistycznych. 

3. Prezydentów i burmistrzów miast w zakresie: 

- systematycznego zwiększania powierzchni gmin objętych miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego, 

- uwzględniania w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin zakresu przedmiotowego wymaganego ustawą z 2003 r., 
w tym określenia obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania 
się mas ziemnych, 

- opracowania wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w nawiązaniu do ustaleń studium oraz 
dokonywania analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. 
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3. Ważniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań 
ekonomiczno-organizacyjnych  

Przepisy ogólne 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym10 
jest podstawowym aktem prawnym regulującym proces gospodarowania przestrzenią. Ustawa 
określa m.in. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu 
terytorialnego i organy administracji rządowej, zakres i sposoby postępowania w sprawach 
przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania 
i zabudowy (art.1). 

Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy, kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej 
na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należy 
do zadań własnych gminy.  

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 
oraz  określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków 
zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy terenu, przy czym: 

1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego; 

2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się 
w drodze decyzji o warunkach zabudowy (art. 4 ust.1 i 2). 

Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym 

 Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy, Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, 
uwzględniając cele zawarte w rządowych dokumentach strategicznych:  

1) sporządza koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, która uwzględnia zasady 
zrównoważonego rozwoju kraju w oparciu o przyrodnicze, kulturowe, społeczne 
i ekonomiczne uwarunkowania, o których mowa w przepisach odrębnych, a także 
prowadzi współpracę zagraniczną w tym zakresie; 

2) prowadzi analizy i studia, opracowuje koncepcje oraz sporządza programy odnoszące się 
do obszarów i zagadnień pozostających w zakresie programowania strategicznego oraz 
prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego, współpracując z właściwymi 
ministrami oraz z centralnymi organami administracji rządowej.  

Jak wynika z art. 47 ust. 2 ustawy, koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 
określa uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania 
niezbędne do jego osiągnięcia, a w szczególności:  

                                                 
10 Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. 
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1) podstawowe elementy krajowej sieci osadniczej, z wyodrębnieniem obszarów 
metropolitalnych; 

2) wymagania z zakresu ochrony środowiska i zabytków, z uwzględnieniem obszarów 
podlegających ochronie; 

3) rozmieszczenie infrastruktury społecznej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym; 

4) rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicznej i transportowej, strategicznych 
zasobów wodnych i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu międzynarodowym 
i krajowym; 

5) obszary problemowe o znaczeniu krajowym, w tym obszary zagrożeń wymagających 
szczegółowych studiów i planów. 

Rada Ministrów przyjmuje koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju oraz 
okresowe raporty o stanie zagospodarowania kraju. Przyjmując koncepcję, Rada Ministrów 
ustala, w jakim zakresie koncepcja ta będzie stanowiła podstawę sporządzania programów, 
o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy (art. 47 ust. 3). 

Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej koncepcję 
przestrzennego zagospodarowania kraju oraz okresowe raporty o stanie zagospodarowania 
przestrzennego kraju (art. 47 ust. 4). 

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej  
i mieszkaniowej m.in. koordynuje zgodność planów zagospodarowania przestrzennego 
województw z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, a także przygotowuje 
okresowe raporty o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju (art. 46). 

Ministrowie i centralne organy administracji rządowej, w zakresie swojej właściwości 
rzeczowej, sporządzają programy zawierające zadania rządowe, zwane dalej ,,programami”, 
służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym (art. 48 ust. 1). 

Programy podlegają zaopiniowaniu przez sejmiki właściwych województw 
(art. 48 ust. 2). 

Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia, programy, uwzględniając 
w szczególności cele i kierunki, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy (art. 48 ust. 3). 

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 
prowadzi rejestr programów, o których mowa wyżej (art. 49 ust. 1).  

Prezes Rady Ministrów może powołać Państwową Radę Gospodarki Przestrzennej, jako 
organ doradczy w sprawie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, oraz ustalić, 
w drodze zarządzenia, regulamin określający zadania, organizację i tryb jej działania 
(art. 47 ust. 5). 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, organem doradczym ministra właściwego do spraw 
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w sprawach planowania 
i  zagospodarowania przestrzennego jest Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. 
Odpowiednio wojewódzką albo gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną, jako organ 
doradczy powołuje marszałek województwa, wójt, burmistrz albo prezydent miasta (art. 8 ust. 3). 
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Planowanie przestrzenne w województwie 

Organy samorządu województwa sporządzają plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa, prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i programy, odnoszące 
się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego (art. 38 ustawy). Sejmik 
województwa podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa dla obszaru w granicach administracyjnych województwa. 
W  planie tym uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa oraz określa m.in. 
podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych, 
infrastrukturalnych, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 
oraz obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary 
metropolitalne (art. 39). Zaopiniowany i uzgodniony plan uchwala sejmik województwa  
(art. 41 i 42). Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa wprowadza 
się do planu miejscowego po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i warunków wprowadzenia ich do planu 
miejscowego (art. 44). Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlega 
okresowej ocenie, co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku (art. 45).  

Planowanie przestrzenne w gminie 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad 
zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu 
do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, zwanego dalej „studium”. Studium sporządza się dla obszaru w granicach 
administracyjnych gminy. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych. Studium nie jest aktem prawa miejscowego (art. 9 ustępy 
1, i 3 oraz 4 i 5). Przepis art. 10 ust. 1 i 2 ustawy określa zakres zagadnień objętych studium. 

Procedurę dotyczącą podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium 
oraz  dalsze etapy postępowania w tym zakresie określają przepisy art. 11 i 12 ustawy. 
Zgodnie z art. 13 koszty sporządzenia studium obciążają budżet gminy. Koszt sporządzenia 
lub zmiany studium wynikające z rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym obciążają odpowiednio budżet państwa, budżet województwa albo budżet 
powiatu. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, 
oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
zwanego dalej „planem miejscowym”. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny 
przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. Plan miejscowy sporządza się 
obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne. Plan miejscowy jest aktem prawa 
miejscowego (art. 14 ust. 1 i 2 oraz 7 i 8 ustawy). 

Zakres zagadnień ujętych w planie miejscowym określa art. 15 ustawy, natomiast 
procedurę sporządzania planu miejscowego określają przepisy art. 17 - 20 ustawy. Koszty 
sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy, z wyjątkami wskazanymi w art. 21 
ustawy. Dalsze postępowanie w zakresie uchwalenia planu miejscowego stanowią przepisy 
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art. 25 i 26 ustawy. Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, 
w jakim są one uchwalane (art. 27). 

Naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie 
trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują 
nieważność uchwały rady gminy w całości lub części (art. 28 ust.1). 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr 
planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzi materiały 
z  nimi związane oraz odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym również 
uchylonych i nieobowiązujących. 

Jak wynika z art. 32 ustawy, w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych 
wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych i opracowuje 
wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem 
decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1 - 3 i art. 67, 
oraz  wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planu miejscowego. 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na 
podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przepis art. 50 ust. 2 zawiera katalog wyłączeń 
w zakresie robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

W sprawach ustalenia lokalizacji celu publicznego decyzje wydają w odniesieniu do: 

1) inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim – wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa; 

2) inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym – wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta. (art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2). 

W przypadku niewydania decyzji przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta 
w  terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym albo wojewódzkim wojewoda wzywa 
wójta, burmistrza albo prezydenta miasta do jej wydania w wyznaczonym terminie, a po jego 
bezskutecznym upływie wydaje decyzję i kosztami jej wydania obciąża gminę. W przypadku 
inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na 
którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być 
realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami 
albo prezydentami miast (art. 51 ust. 2 i 3). 

Jak wynika z art. 52 ust. 1 ustawy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
następuje na wniosek inwestora, z kolei art. 52 ust. 2 określa wymaganą treść wniosku 
składanego przez inwestora. Przepis art. 53 ustawy reguluje sprawy proceduralne związane 
z  wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, natomiast art. 54 
stanowi o treści decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 
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Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję 
o pozwoleniu na budowę (art. 55). Nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi (art. 56). 

Stosownie do art. 57 ustawy, marszałek województwa prowadzi rejestr wydanych 
decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym. Wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta oraz wojewoda w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 2, przekazuje 
marszałkowi województwa kopie wydanych decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 
7 dni od ich wydania. Art. 58 ustawy normuje przypadki zawieszenia postępowania, 
niezależnie od zasad ogólnych uregulowanych w Kpa, dotyczące terenów nieobjętych 
planem miejscowym. 

Decyzja o warunkach zabudowy 

Jak wynika z art. 59 ustawy, zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku 
planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych 
robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. 

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy, decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 
ustawy i uzyskaniu uzgodnień wymaganych przepisami odrębnymi. Wymogi, jakie należy 
spełnić łącznie, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy określa art. 61 ustawy. 
Przypadki zawieszenia takiego postępowania określa art. 62 ustawy. Postępowanie 
administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie 
dłuższy niż 12 miesięcy11 od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie 
ustalenia warunków zabudowy, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia 
postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 
miejscowego, albo w okresie zawieszenia postępowania podjęła uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia planu miejscowego albo w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono 
planu miejscowego lub jego zmiany. Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy 
dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzania planu 
miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
zawiesza się do czasu uchwalenia planu. 

W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać 
więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym 
wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. Decyzja 
o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności 
i uprawnień osób trzecich. Informację tej treści zamieszcza się w decyzji (art. 63 ust. 1 i 2). 

                                                 
11  Od dnia 21 października 2010 r. jest to termin 9 miesięcy – zmiana na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871). 
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Do decyzji o warunkach zabudowy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
decyzji o lokalizacji celu publicznego, tj. art. 51 ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 3 - 5a, art. 55 
i art. 56 ustawy (art. 64 ust. 1). 

Stosownie do art.65 ustawy organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo 
decyzję o ustaleniu celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli: 

1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę; 

2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej 
decyzji. 

Przepisu art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna 
decyzja o pozwoleniu na budowę. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, o których mowa wyżej, 
następuje w trybie art. 162 § 1 pkt 1 - Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Organy wydające decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej, które dotyczą zagospodarowania terenu, są obowiązane przesyłać ich odpisy do 
wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Organy, które w terminie 7 dni od dnia wydania 
decyzji, o których mowa wyżej, nie prześlą odpisów tych decyzji, ponoszą na zasadach 
ogólnych odpowiedzialność za szkodę tym wyrządzoną (art. 66 ustawy). 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi 
rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 

Z „Raportu o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 
2008 roku” opracowanego w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 
na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury wynika, że w końcu 2008 r., spośród 2.478 gmin 
aktualne studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego posiadało 1.716 
gmin, w 733 gminach dokument był aktualizowany, w 17 gminach studium było w trakcie 
opracowywania, a w 12 nie podjęto prac w celu sporządzenia studium. 

Na koniec 2008 r. około 90% gmin  posiadało łącznie 35,9 tys. mpzp, które pokrywały 
25,6% powierzchni kraju. W tej liczbie 25,5 tys. mpzp stanowiły plany uchwalone na 
podstawie ustawy z 1994 r., które pokrywały 15,0% powierzchni kraju, a 10,4 tys.  mpzp 
zostało sporządzonych, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., plany te pokrywały 10,6% 
powierzchni kraju.  

W największych miastach wskaźnik pokrycia mpzp wynosił na przykład: 
w Warszawie 19,2%, w Krakowie 14,1%, w Poznaniu 19,6%, w Łodzi 4,5%, we Wrocławiu – 
38,1%, a w Gdańsku 100%.  

W uzasadnieniu do projektu „Ustawy o zmianie ustawy o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw”, opracowanym 
w  Ministerstwie Infrastruktury (projekt przyjęty na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów 
13  września 2010 r.) negatywnie oceniono jakość przepisów w zakresie planowania 
i  zagospodarowania przestrzennego. Stwierdzono m.in., że „Problem niskiej jakości 
przepisów i nadmiernej biurokracji ma złożony charakter. Dotyczy bowiem nie tylko ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale również innych aktów prawnych 
związanych z tą ustawą. Analiza prawa przeprowadzona przez Ministerstwo Infrastruktury 
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wskazuje, że w zależności od skali podejmowanych zmian, w samej ustawie o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym konieczne mogą być nowelizacje nawet 37 ustaw 
powiązanych, w szczególności: ustawy - Prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Główny problem wskazywany m. in. w raporcie „Polska przestrzeń. Raport o stanie 
zagospodarowania przestrzennego kraju” 12 polega na zbyt wysokiej niespójności przepisów 
obejmujących planowanie przestrzenne z przepisami w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego i regulującymi procesy inwestycyjne. Dodatkowo przepisy zawierają: 
przewlekłe procedury postępowania lokalizacyjnego, które skutkują politycznym naciskiem 
na wprowadzanie doraźnych i wycinkowych zmian w systemie. Zmiany te mają ograniczoną 
skuteczność i powodują zmniejszanie czytelności i spójności systemu; nieprecyzyjne wymogi 
dotyczące sporządzania planów miejscowych; uznaniowe i mało przejrzyste procedury 
lokalizacyjne; niewystarczające powiązanie planowania przestrzennego z wymogami 
związanymi z oceną wpływu przedsięwzięcia na środowisko, co powoduje w efekcie 
zwielokrotnienie działań planistycznych i analitycznych i podnosi koszty gospodarki 
przestrzennej. W rezultacie, system planowania przestrzennego jest mało efektywny 
i  elastyczny, co przejawia się niekorzystną relacją efektów do kosztów jakie generuje. 
Przeprowadzone analizy wskazują na zbyt skomplikowane, czasochłonne i kosztowne 
procedury związane z realizacją procesu inwestycyjnego. Stanowi to istotną barierę 
w  prowadzeniu inwestycji budowlanych. W konsekwencji negatywnie wpływa na rozwój 
gospodarczy w innych sektorach życia społeczno-gospodarczego. 

W wymienionym wyżej opracowaniu wskazano również na istotne zagrożenia 
w  gospodarowaniu przestrzenią dotyczące zasobów wodnych. Stwierdzono, że skutki tych 
zagrożeń można zmniejszyć, prowadząc zintegrowaną politykę rozwoju przestrzennego.  

Zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne13 dla potrzeb 
planowania ochrony przed powodzią dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej 
sporządza studium ochrony przeciwpowodziowej, dokonuje podziału obszarów na obszary 
wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą 
lub kulturową, obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych oraz obszary 
potencjalnego zagrożenia powodzią. 

Z art. 80 ww. ustawy - Prawo wodne wynika, że ochronę ludzi i mienia przed 
powodzią oraz suszą realizuje się m.in. przez kształtowanie zagospodarowania przestrzennego 
dolin rzecznych lub terenów zalewowych, budowanie oraz utrzymywanie wałów 
przeciwpowodziowych, a także kanałów ulgi. 

Z danych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) wynika, że długość 
wałów przeciwpowodziowych w Polsce wynosi około 8500 km, w tym 15,3% wałów zostało 
uszkodzonych podczas powodzi w 2010 r. Długość wałów uszkodzonych w czasie powodzi, 
które wystąpiły w 1960 r., 1970 r., 1997 r. i w 2010 r., została przedstawiona na rys. 2. 

                                                 
12 Opracowanie wykonane w 2007 r. na zlecenie b. Ministerstwa Budownictwa przez zespół Instytutu Geografii 

Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Dokument został przyjęty 15 maja 2007 r. przez Radę Ministrów. 
13   Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm. 
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Rys. 2. Długość wałów (w km) uszkodzonych w wyniku 4 powodzi  

 
Źródło: wykład z 2010 r. „Ograniczanie skutków powodzi - technika i planowanie” autorzy:   

Roman Konieczny i Małgorzata Siudak (KZGW).  

 

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne obszary, o których 
mowa w art. 79 ust. 2, uwzględnia się przy sporządzaniu planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji 
o  lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. 

Na złagodzenie przepływów wezbraniowych ma wpływ retencjonowanie wody 
powierzchniowej.  

Na rysunku nr 3 pokazano, w jaki sposób zabudowa terenu wpływa na retencjonowanie 
wody14.  

 

 

 

 

                                                 
14 Retencja wodna to zatrzymanie jak największej ilości wody w jej powierzchniowym i przypowierzchniowym 

obiegu. 
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Rys. 3. Retencjonowanie wody na terenach zabudowanych i niezabudowanych 

 

 

Źródło: wykład z 2010 r. „Ograniczanie skutków powodzi - technika i planowanie”  
autorzy: Roman Konieczny i Małgorzata Siudak (KZGW).  

 

Tereny niezabudowane 
wody opadowe są 
zatrzymywane. 
Drzewa i rośliny 
osłabiają impet deszczu i 
pomagają zmniejszyć 
erozję gleby. 
Woda gromadzi się w 
zagłębieniach i przesiąka 
do gleby. 
Korzenie wiążą glebę 
ograniczając erozję. 

Tereny zabudowane 
wody opadowe szybko 
spływają do rzeki. 
Dachy i chodniki 
odprowadzają wodę. 
Kanalizacja burzowa 
odprowadza wodę wprost 
do rzeki. 
Ulice działają jak 
strumienie i odprowadzają 
wodę wprost do rzeki. 
Zanieczyszczenia  
gromadzące się na ulicach i 
placach dostają się wprost 
do rzeki. 
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3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na szczeblu 
krajowym 

3.2.1.1. Podstawa kształtowania polityki przestrzennego zagospodarowania 
kraju 

Podjęcie prac nad nową koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju 

W okresie objętym kontrolą podstawą planowania i zagospodarowania przestrzennego 
kraju był niezaktualizowany krajowy dokument planistyczny pn. „Koncepcja polityki 
przestrzennego zagospodarowania kraju”, opracowany przez b. Rządowe Centrum Studiów 
Strategicznych na podstawie przepisu art. 56 nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym15.  

KPPZK została opublikowana w 2001 r.16 Prace nad tym dokumentem realizowane 
były w latach 1995–2000. W dniu 5 października 1999 r. Rada Ministrów przyjęła Koncepcję, 
a Sejm RP przyjął ten dokument w dniu 17 listopada 2000 r.  

W latach 2004–2005 w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych prowadzono 
prace w zakresie aktualizacji KPPZK, w wyniku których opracowano „Zaktualizowaną 
koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju” (wraz z „Prognozą oddziaływania na 
środowisko do Zaktualizowanej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju"), która 
została zaakceptowana przez Radę Ministrów w dniu 6 września 2005 r. i skierowana do 
Sejmu RP w dniu 19 października 2005 r. Sejm nie podjął prac nad tym dokumentem. W dniu 
9 października 2006 r., na wniosek Ministra Rozwoju Regionalnego, Rada Ministrów 
postanowiła o wycofaniu z Sejmu RP projektu „Zaktualizowanej koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju”. 

Jak wynika z kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
powodem wycofania z Sejmu „Zaktualizowanej koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju” była negatywna ocena tego opracowania.  

W informacji w sprawie „Zaktualizowanej koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju”, załączonej do ZKPZK, przygotowanej w MRR na posiedzenie 
Rady Ministrów w dniu 9 października 2006 r., stwierdzono m.in., że: 

− „Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju jest traktowana nie 
jako aktualizacja, lecz jako odrębny dokument, mający zastąpić obecnie obowiązującą 
Koncepcję polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.” 

− „Zaktualizowana koncepcja była mocno krytykowana przez zainteresowane środowiska; 
zarzucano jej, między innymi, brak przeprowadzenia pogłębionych badań, 
powierzchowność i niską przydatność sformułowanych wniosków, zbyt marginalne 

                                                 
15 Patrz przypis 2. 
16 M.P. z 2001 r. Nr 26, poz. 432. 
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potraktowanie problemu zadań rządowych, a także poddawano w wątpliwość sposób 
wyznaczenia i liczbę obszarów metropolitalnych.” 

− „W związku z tym, że „Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania 
kraju” pozostaje projektem, którego przydatność i zawartość merytoryczna w świetle 
oczekiwań, jakie stawia się temu dokumentowi, jest wysoce niewystarczająca, druk nr 4 
należy wycofać z Sejmu RP i niezwłocznie podjąć prace nad opracowaniem nowego 
krajowego dokumentu planistycznego”. 

Rada Ministrów w dniu 9 października 2006 r. podjęła decyzję o rozpoczęciu przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prac nad nową koncepcją przestrzennego 
zagospodarowania kraju. 

Działania związane z opracowaniem nowej koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju 

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2007 r. na podstawie art. 47 
ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym17, została powołana 
Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej, której obsługę zapewniał Minister RR. 

Pierwszym etapem prac nad nowym dokumentem, realizowanych w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego, było opracowanie założeń do koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju.   

W dniu 14 listopada 2006 r. Minister RR powierzył kierownictwo zespołu roboczego 
do opracowania „Tez i Założeń do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
(KPZK)” dyrektorowi Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR, a od dnia 
28 listopada 2006 r. zespół, powołany przez  Ministra Rozwoju Regionalnego, podjął prace. 
W skład zespołu weszli przedstawiciele ośmiu ministerstw (Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Budownictwa, Transportu, Obrony Narodowej, Środowiska, Gospodarki 
Morskiej, Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju Wsi).  

Wynikiem działania zespołu było opracowanie w dniu 27 kwietnia 2007 r. projektu 
dokumentu pt. „Tezy i Założenia do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”. 
Dokument został przekazany przez Ministra RR do rozpatrzenia przez Radę Ministrów oraz 
do rozpatrzenia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wraz 
z projektem ww. dokumentu przekazane zostało „Stanowisko Państwowej Rady Gospodarki 
Przestrzennej” z dnia 19 kwietnia 2007 r. oraz „Stanowisko Konwentu Marszałków 
Województw RP” z dnia 30 marca 2007 r. 

Zespół Realizacyjny do opracowania Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju, jako organ pomocniczy Ministra RR w zakresie prac nad KPZK, został powołany 
zarządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego nr 10 z dnia 5 lipca 2007 r.18, a następnie 
zarządzeniem nr 6 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Realizacyjnego do 
opracowania Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz zarządzeniem nr 2 

                                                 
17  Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717. 
18  Zarządzenie utraciło moc obowiązującą z dniem 30 czerwca 2008 r. 



Ważniejsze wyniki kontroli 

 26 

z dnia 9 marca 2009 r. zmieniającym zarządzenie nr 6 w sprawie powołania Zespołu 
Realizacyjnego. 

Przed datą powołania przez Ministra RR Zespołu Realizacyjnego, odbyły się 2 
posiedzenia tego Zespołu, tj. w dniu 16 kwietnia 2007 r. – posiedzenie inauguracyjne oraz 
w dniu 6 czerwca 2007 r. W posiedzeniach tych uczestniczył, pełniąc funkcję 
przewodniczącego, dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR.  

Przewodniczący Zespołu Realizacyjnego został powołany w dniu 6 lipca 2007 r. 

Z „Harmonogramu prac Zespołu Realizacyjnego na lata 2007–2008”, przyjętego na 
posiedzeniu Zespołu w dniu 6 lipca 2007 r., a następnie zweryfikowanego w dniu 
5 października 2007 r. wynikało m.in., że: 

− w grudniu 2007 r. zostanie opracowany wstępny projekt KPZK,  

− w styczniu 2008 r. odbędzie się konferencja prezentująca wstępny dokument, 

− do końca września 2008 r. nastąpi przekazanie, za pośrednictwem KRM, projektu KPZK 
do rozpatrzenia przez RM.  

Regulamin pracy Zespołu Realizacyjnego został przyjęty na posiedzeniu Zespołu w dniu 
6 lipca 2007 r.  

W dniu 5 czerwca 2007 r. MRR zawarło umowę z Zespołem Ekspertów Naukowych. 

Przedmiotem umowy, w myśl § 1, było „Wykonanie pracy naukowo–badawczej 
polegającej na opracowaniu projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2008–2033. Okres wykonywania zadania określono na 13 miesięcy: od dnia 5 czerwca 
2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.” 

Termin wykonania opracowania był rozbieżny z ustalonym, w dniu 6 lipca 2007 r. 
w „Harmonogramie prac Zespołu Realizacyjnego na lata 2007–2008”, terminem sporządzenia 
wstępnego projektu KPZK, określonym jako „grudzień 2007 r.” 

MRR w związku z pracami prowadzonymi przez Zespół Ekspertów Naukowych 
podpisało, wg stanu na dzień 17 września 2007 r., 25 umów, które dotyczyły wykonania 
ekspertyz. Termin ich opracowania upływał w połowie listopada 2007 r. 

W wyniku działań podjętych w MRR w okresie od czerwca 2007 r. do grudnia 2008 r. 
został opracowany przez Zespół Ekspertów Naukowych „Ekspercki Projekt Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033", z opóźnieniem około 6 miesięcy 
w  stosunku do terminu określonego w umowie zawartej w dniu 5 czerwca 2007 r.  

Koszty opracowania ekspertyz na potrzeby KPZK, funkcjonowania Zespołu 
Ekspertów Naukowych oraz funkcjonowania PRGP wyniosły łącznie 835,1 tys. zł, w tym na 
opracowanie ekspertyz, wydatkowano kwotę 460,5 tys. zł, na funkcjonowanie Zespołu 
Ekspertów wydatkowano kwotę 331,5 tys. zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem PRGP 
wyniosły 43,1 tys. zł. 
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Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 

Z opinii Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, przedstawionej w toku 
posiedzenia, które odbyło się w dniach 25 i 26 marca 2009 r. wynikało, że opracowany 
projekt nie spełniał w wystarczającym stopniu wymogów określonych w art. 47 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
a stanowi tylko opracowanie analityczno-studialne syntetyzujące wykonane ekspertyzy na 
potrzeby prac nad KPZK.  

Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej w trakcie ww. posiedzenia, przyjęła 
stanowisko do EP KPZK, w którym uznała m.in., że:  

1. EP KPZK niedostatecznie wypełnia przesłanki określone w art. 47 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
ustawy odnoszące się do uwarunkowań, celów i kierunków  zrównoważonego rozwoju 
kraju oraz działań niezbędnych do ich osiągnięcia, w szczególności w zakresach 
dotyczących kształtowania sieci osadniczej w Polsce, w tym obszarów metropolitalnych, 
ochrony zabytków, infrastruktury społecznej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, 
infrastruktury technicznej i transportowej oraz obszarów problemowych. 

2. Opracowanie nie w pełni uwzględnia założenia metodyczne i merytoryczne określone 
w „Tezach i założeniach do KPZK” oraz wykazuje niezgodności z tym dokumentem, 
m.in. w zakresie określenia funkcji KPZK, sposobu podejścia do prac nad dokumentem 
oraz jego zawartości. 

3. EP KPZK nie określa w dostateczny sposób miejsca polskiej przestrzeni w przestrzeni 
europejskiej.  

Ponadto w toku ww. posiedzenia, PRGP m.in. stwierdziła, że: 

- EP KPZK może stanowić jedną z podstaw sporządzenia dokumentu KPZK 
w  rozumieniu ustawy, po uwzględnieniu wyników debaty publicznej oraz opinii 
Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, w tym m.in. wyodrębnienia obszarów 
metropolitalnych w krajowej sieci osadniczej z podaniem kryteriów ich delimitacji, 

- skuteczność wdrażania KPZK wymaga zmian w systemie prawnym gospodarki 
przestrzennej, w tym m.in. zaniechania wprowadzania tzw. specustaw, zmiany 
organizacji systemu planowania przestrzennego, w szczególności skupienia w jednej 
instytucji planowania i monitorowania rozwoju przestrzennego, a monitoring 
zagospodarowania przestrzennego kraju i regionów (województw), którego zasady 
zostały określone w tomie IV zbioru ekspertyz, należy rozwinąć i określić sposoby 
jego wdrożenia,  

a także wnioskowała o przyspieszenie działań zmierzających do sporządzenia projektu 
dokumentu rządowego. 

W ramach prowadzonej przez MRR, debaty publicznej nad EP KPZK, stanowisko 
w  sprawie eksperckiego projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 
2033, zajęła Rada Miasta Siedlce. W uchwale z dnia 24 kwietnia 2009 r. wyraziła dezaprobatę 
i brak akceptacji założeń nowej Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, 
opracowanej przez Zespół Ekspertów Naukowych. I tak: 
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- Rada Miasta Siedlce stwierdziła m.in., że: „nie do przyjęcia jest zaakceptowanie planu 
zagospodarowania przestrzennego kraju, w którym zakłada się ukształtowanie sieci infrastruktury 
transportowej po obwodzie tzw. Centralnego Sześciokąta (Gdańsk/Gdynia, Poznań, Wrocław, 
konurbacja Górnośląska, Kraków, Warszawa) i rozwój metropolitalny oparty na sieci powiązań 
pomiędzy miastami zawierającymi się w wymienionym obszarze. Wyłączenie Polski Wschodniej, 
w tym podregionu siedlecko-ostrołęckiego z obszaru intensywnego rozwoju infrastruktury 
drogowej i struktury gospodarczej opartej na wiedzy do perspektywy 2033 roku oznacza dalszy, 
historyczny już podział na Polskę dwóch prędkości, Polskę A i Polskę B, a także fizyczną 
i społeczną degradację tej części kraju”. 

Uchwała została w dniu 4 maja 2009 r. przesłana przez Prezydenta Miasta do 
wiadomości Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej. 

Realizacja „Trybu i harmonogramu prac nad nową Koncepcją Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju” 

Prace nad projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju nie były 
realizowane w terminach ustalonych w dokumencie pn. „Tryb i harmonogram prac nad nową 
Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, przyjętym w dniu 9 października 
2006  r. przez Radę Ministrów. Projekt opracowano w 2010 r.  

W „Harmonogramie prac” przewidziano opracowanie KPZK w 7 etapach, które 
obejmowały:  

- „Opracowanie Tez i Założeń do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, 
zaplanowany termin wykonania  IV kw. 2006 r.;   

- „Przyjęcie Tez i Założeń do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przez 
Komitet Rady Ministrów (przynajmniej w formie projektu z kosztorysem lub informacji 
o podejmowanych działaniach” – termin wykonania do końca 2006 r.;  

- „Powołanie Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej w celu opiniowania 
poszczególnych etapów prac” – termin wykonania IV kwartał 2006 r.;  

- „Prowadzenie prac analitycznych i studialnych dla celów nowej Koncepcji” – termin 
realizacji – „w okresie 2007 r.”;  

- „Opracowanie wstępnego projektu Koncepcji” zaplanowano na IV kwartał 2007 r.;  

- „Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko KPZK, a następnie 
przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projektu 
Koncepcji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” – w okresie IV kwartał 2007–
II kwartał 2008 r.; 

- „Przekazanie Radzie Ministrów projektu Koncepcji” – koniec II kwartału 2008 r. 

Z opóźnieniem w stosunku do terminów ustalonych w „Harmonogramie prac” 
realizowano wymienione prace.  

Projekt dokumentu „Tezy i Założenia do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju” został przekazany w dniu 27 kwietnia 2007 r. do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.  

Dokument pn. „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008–2033. Tezy 
i Założenia” został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 czerwca 2007 r. 
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Prowadzenie prac analitycznych i studialnych przedłużono do 2009 r. Dla 
opracowania KPZK przygotowano 42 ekspertyzy oraz „Ekspercki projekt koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033”.  

Projekt dokumentu „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” został 
opracowany w MRR i w dniu 18 maja 2010 r., tj. z ponad 28 miesięcznym opóźnieniem 
w stosunku do terminu ustalonego w  „Harmonogramie prac”.  

Minister Rozwoju Regionalnego, zgodnie z wymogami określonymi 
w harmonogramie, przedkładał Radzie Ministrów kwartalne informacje o postępach prac nad 
sporządzaniem Koncepcji, w których informował m.in. o opóźnieniach w opracowaniu 
Koncepcji i o następnych terminach sporządzenia dokumentu. 

Nie opracowano, do dnia zakończenia kontroli NIK, prognozy oddziaływania na 
środowisko KPZK, pomimo że w „Harmonogramie prac” termin wykonania prognozy, 
a następnie przeprowadzenie uzgodnień i konsultacji dotyczących projektu Koncepcji wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko ustalono w terminie: IV kwartał 2007–II kwartał 
2008 r.  

Od daty zaakceptowania projektu KPZK 2030 w dniu 18 maja 2010 r. do 15 lipca 
2010 r. MRR prowadziło prace związane z prezentowaniem i zbieraniem opinii odnośnie do 
przygotowanego projektu, m.in. uzyskano opinie Ministra Infrastruktury i Ministra 
Gospodarki. 

Minister Rozwoju Regionalnego zaplanował rozpatrzenie „Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030” przez Radę Ministrów w IV kwartale 2010 r.  

Do dnia sporządzenia niniejszej Informacji projekt dokumentu nie został przekazany 
do rozpatrzenia Radzie Ministrów, zakończono konsultacje społeczne i międzyresortowe19. 

W działaniach związanych z opracowywaniem KPZK uczestniczył od 2006 r. Minister 
Infrastruktury. Przedstawiciele Ministerstwa uczestniczyli m.in. w pracach Państwowej Rady 
Gospodarki Przestrzennej, zespołu roboczego do opracowania „Tez i Założeń do Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” oraz w pracach Zespołu Realizacyjnego 
opracowującego KPZK.  

W MI w dniu 17 czerwca 2010 r. opracowano, w ramach współpracy z MRR, opinię 
roboczą dotyczącą projektu pn. „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, 
z której wynika m.in., że projekt KPZK, co do zakresu, nie spełniał wymogów określonych 
w art. 47 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i był niezgodny z ustawą 
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej20. Jednocześnie oceniono, 
że projekt wymagał dopracowania.  

Dokumentowanie prowadzonych działań w związku z opracowaniem KPZK 

Zbiory dokumentów, związane z opracowaniem Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju oraz obsługą Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej i Zespołu 

                                                 
19  Źródło informacji strona internetowa MRR – www.mrr.gov.pl 
20  Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz.437 ze zm. 
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Realizacyjnego, prowadzone były niezgodnie z zarządzeniem nr 33 Ministra Rozwoju 
Regionalnego w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego 
wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego21. 
Nie  uporządkowano dokumentów dotyczących działalności jednostek powołanych do 
realizacji działań na rzecz opracowania KPZK. Sposób prowadzenia teczek aktowych, a także 
ich przechowywania nie odpowiadał wymogom § 14 i § 19 Instrukcji Kancelaryjnej22. I tak:  

- Dokumenty w segregatorach umieszczone były bez zachowania porządku chronologicznego 
i tematycznego. Segregatory zawierały dokumenty z okresu wielu lat (od 2006 r. do 2010 r.), 
niejednorodne tematycznie oraz projekty pism i notatki niedatowane i nieopatrzone podpisem. 
W segregatorach brak było teczek aktowych zaprowadzonych według wykazu akt obowiązującego 
w MRR oraz spisu spraw zawartych w segregatorze. Przechowywane dokumenty oraz materiały 
niemające cech dokumentów nie zostały ponumerowane i ułożone w kolejności liczb 
porządkowych spisu spraw ani chronologicznie.  

W dokumentacji obsługi PRGP prowadzonej przez MRR, brak było listy obecności członków Rady 
na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2008 r. Stwierdzono przypadki opatrzenia błędnymi datami list 
obecności na posiedzeniach PRGP i ZR oraz wykazanie w dokumentacji seminariów 
tematycznych, jako posiedzeń Rady i Zespołu Realizacyjnego. 

W okresie objętym kontrolą, w Wydziale Rozwoju Terytorialnego Departamentu 
Koordynacji Polityki Strukturalnej, do którego właściwości należało m.in. opracowanie 
KPZK oraz obsługa PRGP i Zespołu Realizacyjnego, zmniejszyła się liczba pracowników 
wykonujących zadania w zakresie polityki przestrzennej państwa i wyniosła 10 osób 
w okresie od maja 2007 r. do grudnia 2008 r., a wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.  
– 7 osób.  

Realizacja zadań MRR dotyczących obsługi Państwowej Rady Gospodarki 
Przestrzennej 

W posiedzeniach Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej brały udział osoby 
niebędące członkami Rady. Członkowie Rady upoważniali pisemnie inne osoby do udziału 
w posiedzeniach, pomimo że w Regulaminie Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej23 
nie określono prawa cedowania uprawnień członków na inne osoby. I tak: 

- W dokumentacji dotyczącej spraw obsługi Rady, przechowywanej w Departamencie Koordynacji 
Polityki Strukturalnej Ministerstwa, znajdowały się 2 upoważnienia stałe, wystawione przez 
dwóch członków Rady (w dniu 13 lutego 2007 r. i 10 kwietnia 2007 r.) oraz 3 upoważnienia 
jednorazowe, dotyczące zastępstwa członków Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej 
w dniach 19 kwietnia 2007 r. (2 osoby) oraz 26 marca 2009 r. (1 osoba).  

W okresie od 15 lutego do 15 maja 2007 r., tj. po powołaniu 27 członków Państwowej 
Rady Gospodarki Przestrzennej, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Rozwoju 
Regionalnego, dokonał 5 zmian w składzie osobowym PRGP. I tak: 

                                                 
21 Zarządzenie nr 33 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego - 
zmienione zarządzeniami nr 13 z dnia 7 lipca 2009 r. i nr 17 z dnia 23 listopada 2009 r.   

22  Instrukcja Kancelaryjna stanowi załącznik nr 1 do ww. zarządzeń. 
23  Regulamin Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej stanowi załącznik do zarządzenia nr 9 Prezesa Rady  Ministrów 

z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej; zmienionego zarządzeniem 
nr 133 z dnia 27 listopada 2008 r. i zarządzeniem nr 102 z dnia 30 grudnia 2009 r. – niepublikowane. 
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- Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Rozwoju Regionalnego, powołał z dniem 15 lutego 
2007 r. 27 osób do składu Rady, w tym Przewodniczącego. Akty powołania wręczone zostały 23 
członkom Rady obecnym na pierwszym posiedzeniu w dniu 19 marca 2007 r. Jedna osoba 
(nieobecna na posiedzeniu) zrezygnowała na piśmie z członkostwa z powodów osobistych i nie 
przyjęła aktu powołania. Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2007 r. członkowie Rady dokonali 
wyboru Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady i dwóch członków Rady wchodzących w skład 
Prezydium Rady. Spośród powołanych do składu Rady Prezes Rady Ministrów odwołał 5 osób: 15 
maja 2007 r. – jedną, 25 kwietnia 2008 r. – jedną, 16 lutego 2009 r. – jedną i 15 marca 2009 r. – 
dwie. Do składu Rady powołano ponadto 7 osób: 15 maja 2007 r. – jedną, 25 kwietnia 2008 r. – 
jedną, 17 lutego 2009 r. – dwie, 16 marca 2009 r. – dwie i 17 marca 2010 r. – jedną. Z tej liczby 
odwołano 2 osoby: w dniach 16 lutego 2009 r. i 17 marca 2010 r. 

W okresie od dnia 16 lutego 2009 r. do dnia 4 czerwca 2009 r. Rada nie miała Przewodniczącego 
Rady; w okresie od dnia 5 czerwca 2009 r. do dnia 4 lipca 2010 r. Rada nie miała 
Wiceprzewodniczącego Rady. W dniu 16 lutego 2009 r., na wniosek Ministra Rozwoju 
Regionalnego, Prezes Rady Ministrów odwołał Przewodniczącego Rady ze składu Rady. 
Na  Przewodniczącego Rady powołany został z dniem 5 czerwca 2009 r. dotychczasowy 
Wiceprzewodniczący – na wniosek Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 kwietnia 2009 r.  

Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej 
obowiązkiem Przewodniczącego Rady jest kierowanie pracami Rady, w tym m.in. planowanie 
i organizowanie prac Rady oraz zwoływanie posiedzeń Rady i jej Prezydium. 

Ekspertyzy wykonane w związku z opracowaniem KPZK 

W toku prac nad KPZK zwiększono dwukrotnie liczbę zamawianych ekspertyz, które 
jednak nie przyniosły zadowalających wyników. 

 Zespół Ekspertów Naukowych zakładał, iż liczba zamówionych ekspertyz nie 
przekroczy dwudziestu. W związku z opracowywaniem KPZK wykonano 42 ekspertyzy za 
łączną kwotę 460,5 tys. zł, w tym m.in. dotyczące: prawnych uwarunkowań KPZK, bilansu 
demograficznego Polski w roku 2033, problemów demograficznych, ochrony środowiska, 
konsekwencji zmian klimatycznych dla przemian w zagospodarowaniu przestrzennym kraju, 
mechanizmów terytorialnego różnicowania inwestycji kapitałowych, uwarunkowań rozwoju 
przestrzennego Polski wynikających z położenia Polski np. w Regionie Bałtyckim, wizji 
struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym 
uwzględnieniem obecnych planów inwestycyjnych GDDKiA, perspektyw rozwoju transportu 
wodnego śródlądowego, sieci osadniczej małych i średnich miast i osad wiejskich, problemu 
rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), ze szczególnym 
uwzględnieniem produkcji biomasy – rekomendacje dla KPZK, obszarów metropolitalnych 
i  wielkich miast, monitoringu zagospodarowania przestrzennego. 

Z dokumentów dotyczących posiedzenia Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej 
w dniu 6 czerwca 2008 r. wynikało m.in., że  MRR zamówiło szereg ekspertyz poruszających 
problem uwarunkowań zewnętrznych, w których nie zawarto jednoznacznej oceny w jaki 
sposób uwarunkowania zewnętrzne powinny być traktowane w KPZK.  

 Ponadto ustalono, że jeden z członków PRGP na posiedzeniu Rady w dniu 6 czerwca 
2008 r. negatywnie ocenił liczbę ekspertyz zamówionych przez MRR w związku 
z  opracowaniem KPZK, stwierdzając m.in., że „W Polsce jest dość dużo opracowań 
prognostycznych, do których należy sięgać, a nie opracowywać ciągle nowe”. 
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3.2.1.2. Realizacja zadań w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego kraju 

Okresowe raporty o stanie zagospodarowania kraju 

Przepisem art. 46 ustawy minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej został obowiązany do przygotowywania okresowych raportów 
o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju. 

W latach 2007-2010 (półrocze) w MI sporządzono jeden „Raport o stanie 
zagospodarowania przestrzennego kraju”. Dokument ten w dniu 15 maja 2007 r. został 
przyjęty przez Radę Ministrów i w dniu 10 kwietnia 2008 r. został przyjęty do wiadomości 
przez Sejm RP. We wnioskach „Raportu…” zawarto m.in. rekomendację dotyczącą 
uchwalenia  nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W planach 
Departamentu Gospodarki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury na 2011 r. przewidziano 
podjęcie prac nad następną (drugą) edycją Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego 
kraju. 

W „Raporcie o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju” funkcjonujący system 
zarządzania przestrzenią oceniono jako nieefektywny, niespełniający swojej roli, jaką jest 
zapewnienie ładu przestrzennego, w tym stwierdzając m.in.: 

- Obecny system jest niespójny, gdyż nie daje odpowiednich narzędzi wszystkim 
szczeblom władzy, zarządzającym przestrzenią, oraz niesprawny, bo często prowadzi do 
paraliżu decyzyjnego w kwestiach lokalizacyjnych. 

- Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, jest w obecnym stanie prawnym 
jedynym obowiązującym dokumentem planistycznym na poziomie kraju. Z uwagi na 
upływ czasu, jaki miał miejsce od jej przyjęcia, a co za tym idzie zmianę szeregu 
czynników i uwarunkowań w 2006 r. przystąpiono do przygotowania nowej Koncepcji. 
Proces ten nie został zakończony, moc obowiązywania posiada zatem nadal dokument 
przyjęty w 2000 r.  

Ponadto stwierdzono, że w MI w ramach zadań w zakresie planowania 
i zagospodarowania przestrzennego prowadzono współpracę transgraniczną i przygraniczną 
w zakresie zagospodarowania przestrzennego na obszarze wzdłuż granicy z Rosją, Białorusią, 
Ukrainą, Słowacją, Czechami i Niemcami, w celu opracowania studium zagospodarowania 
przestrzennego obszarów wzdłuż granic lądowych. W kontrolowanym okresie prace 
dotyczące obszarów przygranicznych polsko-litewskich, z powodu niedoboru środków 
finansowych strony litewskiej, nie były realizowane. Od marca 2008 r. podjęto współpracę 
w obszarze państw Grupy Wyszechradzkiej oraz Rumunii i Bułgarii. 

Stwierdzanie zgodności zmian planów zagospodarowania przestrzennego województw 
z założeniami polityki przestrzennej państwa 

W ramach realizacji zadania określonego w art. 41 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 3 
ust.  4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, polegającego na 
kształtowaniu i prowadzeniu polityki przestrzennej państwa Minister Infrastruktury 
dokonywał stwierdzenia zgodności przedstawionych mu projektów zmian planów 
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zagospodarowania przestrzennego województw, z założeniami polityki przestrzennej, 
określonymi w obowiązującym dokumencie pn. „Koncepcja polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju” oraz programami rządowymi, o których mowa w art. 48 ust. 1 
ustawy.  

W okresie objętym kontrolą do MI wpłynęło 6 wniosków o stwierdzenie zgodności 
projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw z obowiązującymi 
dokumentami. W przypadku 4 projektów, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 
województw były niezgodne z „Koncepcją polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” 
(zawierały m.in. odniesienia do obszarów metropolitalnych nieokreślonych w obowiązującym 
dokumencie). Minister Infrastruktury zalecił dostosowanie treści projektów zmiany planów 
zagospodarowania przestrzennego tych województw do obowiązującego dokumentu 
określającego politykę przestrzennego zagospodarowania kraju (dotyczyło to województw 
łódzkiego, opolskiego, pomorskiego i wielkopolskiego).  

„Rejestr Programów”, określony w art. 49 ust 1 ustawy prowadzony jest w MI 
w formie tabelarycznej, pn. „Centralny Rejestr Programów Rządowych Prowadzony Przez 
Ministra Infrastruktury” i zawiera wpisy dotyczące dwóch programów:  

- „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz na rzece Odrze w woj. śląskim”, 
zgłoszony przez Pełnomocnika Rządu ds. „Programu dla Odry 2006” i wpisany do 
„Rejestru programów” 2 października 2002 r., 

- „Program Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie 
Bezpieczeństwa (NSIP)”, zgłoszony przez Ministra Obrony Narodowej i wpisany do 
„Rejestru  programów”  23 października 2002 r.  

W okresie objętym kontrolą nie dokonywano wpisów w „Rejestrze programów” 
(wpisy zostały dokonane przed dniem 11 lipca 2003 r., tj. przed wejściem w życie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).  

W kontrolowanym okresie nie przekazano ministrowi właściwemu do spraw 
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wniosków o objęcie rządowym 
programem inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Jedyny złożony w tym 
okresie wniosek o objęcie takim programem dotyczył inwestycji Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego, który do czasu zakończenia kontroli nie został wpisany do rejestru 
programów rządowych.  

Przyczyną nieopracowania w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego programów 
zawierających zadania rządowe, jak wyjaśnił Podsekretarz Stanu, był brak aktualnej 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Ponadto podał, że: „Art. 47 ust. 3 stanowi, 
że programy, o których mowa w art. 48 ust. 1, są opracowywane w oparciu o koncepcję 
przestrzennego zagospodarowaniu kraju, której sporządzenie należy do obowiązków ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego (art. 47 ust 1 i 2). W sytuacji, gdy Koncepcja Polityki 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, opublikowana w MP 26 z 2001 r., nie zawierała 
wytycznych dla wspomnianych programów, lecz tylko rekomendacje dla działań bieżących 
w  horyzoncie do kilku lat, nie było możliwe formułowanie wymienionych w zapytaniu 
programów na podstawie poprzedniej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 
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1994 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego powstało w 2005 r., zaś prace nad koncepcją 
przestrzennego zagospodarowania kraju rozpoczęły się w 2006 r. Prace te są obecnie 
w  końcowej fazie i przewiduje się, że zostaną zakończone w roku 2010. Dopiero po przyjęciu 
KPZK 2030 przez Radę Ministrów będzie możliwe rozpoczęcie prac nad wspomnianymi 
programami”. 

Działania w zakresie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 

W badanym okresie Ministerstwo Infrastruktury dokonywało ocen funkcjonowania 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeprowadzano badania 
statystyczne planowania przestrzennego w gminach i sporządzania na ich podstawie raportów 
o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach.  

W okresie objętym kontrolą opracowano dwa raporty o stanie i uwarunkowaniach prac 
planistycznych w gminach: na koniec 2007 r. – edycja grudzień 2008 r. oraz na koniec 2008 r. 
– edycja maj 2010 r. (pierwszy raport opracowano na koniec 2006 r.). W treści wniosków 
zawartych w raportach o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach wskazano 
potrzebę wprowadzenia do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmian 
dotyczących m.in. uregulowań eliminujących uchwalanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla bardzo małych części powierzchni gmin oraz 
uregulowań nadających priorytet prowadzenia prac nad projektami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i ich uchwalania w zależności od intensywności 
użytkowania terenów oraz presji inwestycyjnej wykazywanej przez inwestorów. 

Z raportów wynika, że pilnym zadaniem jest dokonanie nowelizacji przepisów prawa 
z zakresu planowania i gospodarowania przestrzennego, a w tym: 

- dokonanie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
zawierającej niezbędne bieżące usprawnienia systemu planowania, 

- wprowadzenie korekt w innych przepisach związanych z gospodarką przestrzenną – 
mających wpływ na proces inwestycyjny, 

- podjęcie prac nad nowymi regulacjami, wprowadzającymi nowy, zintegrowany system 
planowania rozwoju przestrzennego.  

Wnioski i zadania określone w 2 raportach o stanie i uwarunkowaniach prac 
planistycznych w gminach oraz w „Raporcie o stanie zagospodarowania przestrzennego 
kraju” nie zostały zrealizowane.  

W badanym okresie w Ministerstwie Infrastruktury prowadzono prace nad zmianą 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W pracach nad projektem zmian 
ustawy Minister Infrastruktury korzystał również z pomocy organu doradczego, tj. Głównej 
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (powołanej w dniu 5 września 2006 r., na 
podstawie art. 8 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W wyniku 
prowadzonych prac legislacyjnych projekt ustawy „o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw” uzyskał w dniu 30 czerwca 
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2010 r. pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i był 
przygotowywany do zgłoszenia na posiedzenie komitetu stałego Rady Ministrów. 

W treści wyroku z dnia 8 lipca 2008 r. (sygn. akt K 46/07)24 Trybunał Konstytucyjny 
orzekł, że ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych25 jest niezgodna z art. 2, art. 20 i art. 22 Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej. Wyrok ten został opublikowany w dniu 11 lipca 2008 r.26 i z tym dniem utracił moc 
obowiązującą m.in. art. 12 ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych, wprowadzający zmianę do art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, polegającą na obniżeniu z 2000 m2 do 400 m2 wielkości 
powierzchni sprzedaży, powyżej której dla lokalizacji obiektu handlowego obowiązkowe było 
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Ministerstwo Infrastruktury, w projekcie zmiany ustawy o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, 
zaproponowało przepis stanowiący, że dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2, sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu określa wyłącznie 
plan miejscowy oraz wprowadzono kryterium powierzchni sprzedaży „powyżej 2000 m2”, dla 
obiektów handlowych.  

W Ministerstwie Infrastruktury, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 
2008 r., wszczęto postępowanie w celu uregulowania problemu tworzenia i działania 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (ze szczególnym uwzględnieniem 
obowiązywania art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
Dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej stwierdził, że ,,Departament Gospodarki 
Przestrzennej MI, biorąc pod uwagę potrzebę jednoznacznego określenia sposobu 
postępowania w odniesieniu do wielkopowierzchniowych obiektów handlowych podjął 
działania legislacyjne w zakresie propozycji zmian w ustawie o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym, z uwzględnieniem obowiązującego w Ministerstwie 
trybu i zasad pracy nad projektem tego dokumentu. Projekt zmiany ustawy o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, 
jednoznacznie określa, iż dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2, sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu określa wyłącznie plan 
miejscowy. Wprowadzono również kryterium powierzchni sprzedaży „powyżej 2000 m2”, dla 
obiektów handlowych – w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy.”  

Ponadto stwierdzono, że w 7 spośród 9 posiedzeń Głównej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej niezgodnie z regulaminem GKUA wzięły udział inne osoby, niż powołani 
członkowie Komisji, a 2 protokoły z posiedzeń GKUA (protokół nr 11 i protokół nr 12), 
podpisane zostały jednoosobowo przez Zastępcę Przewodniczącego Komisji zamiast przez 
Przewodniczącego lub łącznie przez Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.  

                                                 
24 Wyrok został opublikowany w dniu 11 lipca 2008 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 803). 
25 Dz. U. Nr 127, poz. 880. 
26 Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803. 
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3.2.2. Planowanie przestrzenne na szczeblu wojewódzkim 

3.2.2.1. Strategie rozwoju województw 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie, zgodnie z art. 3 
ust. 3 ustawy, należy do zadań samorządu województwa. 

Samorząd województwa, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa27 określa strategię rozwoju województwa, 
uwzględniającą cele  m.in. kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego. 

W 2 spośród 7 skontrolowanych urzędów marszałkowskich i Mazowieckim Biurze 
strategia rozwoju województwa, niezgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności28, nie została zaktualizowana. I tak: 

- Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, przyjęta uchwałą Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w dniu 31 stycznia 2006 r., przedstawiała uwarunkowania oraz 
określała cele i kierunki rozwoju regionu, wynikające z zapisów „Narodowego Planu Rozwoju”29 
i „Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego”30. Sejmik Województwa Łódzkiego (uchwałą 
z  dnia 3 listopada 2009 r.) - uwzględniając m.in. nowelizację ustaw z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o  samorządzie województwa i z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju31, - określił zasady, tryb i harmonogram aktualizacji Strategii. Pierwotny termin 
zakończenia prac nad aktualizowanym dokumentem, planowany na październik 2010 r., 
przesunięto uchwałą Sejmiku Województwa (z dnia 29 czerwca 2010 r.) na czerwiec 2011 r. Jako 
uzasadnienie przesunięcia tego terminu wskazano przede wszystkim opóźnienia 
w przygotowywaniu krajowych dokumentów planistycznych, których ustalenia są wiążące dla 
celów wskazanych w aktualizowanej Strategii (zakończenie prac nad Krajową Strategią Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020 przesunięto z listopada 2009 r. na sierpień 2010 r., a prace nad 
Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015 opóźnione są o ponad 1 rok). 

- Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego obowiązująca od 2005 r. nie została dostosowana 
do wymagań określonych w art. 11 ust. 1d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa32, wbrew obowiązkowi określonemu w przepisie art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 
2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności. Wymóg aktualizacji Strategii wynikał m.in. z konieczności dostosowania jej zapisów 
do Strategii Rozwoju Kraju przyjętej przez Radę Ministrów w 2006 r. Przyczyną zwłoki 
w aktualizacji Strategii były trwające na szczeblu Rady Ministrów prace nad sporządzeniem, 
bądź aktualizacją krajowych dokumentów planistycznych, mających wpływ na treść Strategii. 
Dopiero w dniu 1 lutego 2010 r. Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie 
przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Lubuskiego, którą jednak Wojewoda Lubuski uchylił z uwagi na nieuwzględnienie 
trybu i zasad współpracy z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru 
województwa oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym, administracją rządową, 
szczególnie z wojewodą, innymi województwami, organizacjami pozarządowymi oraz szkołami 
wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi, tj. naruszenie art. 12a ust. 1 ustawy o samorządzie 
województwa. Kolejną uchwałę w tym zakresie Sejmik Województwa Lubuskiego podjął 30 marca 

                                                 
27 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm. 
28 Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 
29 Projekt NPR na lata 2007-2013 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 września 2005 r. 
30 Projekt NSRR na lata 2007-2013 zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 6 września 2005 r.  
31 Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm. 
32 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm. 
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2010 r., a termin zakończenia prac i przyjęcia nowej Strategii Rozwoju Województwa 
Lubuskiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przewidziano na drugi kwartał 
2011 r. 

3.2.2.2. Plany zagospodarowania przestrzennego województw 

W 4 skontrolowanych urzędach marszałkowskich (Lubuskim, Łódzkim, 
Wielkopolskim i Zachodniopomorskim) nie dokonano aktualizacji planów zagospodarowania 
przestrzennego województwa, pomimo że plany te wymagały wprowadzenia zmian lub 
aktualizacji ze względu na zmianę uwarunkowań przestrzennych oraz nie dokonano 
okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego. I tak: 

- W Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim obowiązujący od października 2002 r. Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego nie został zaktualizowany. 
Już w maju 2006 r., po przeprowadzeniu okresowej oceny, o której mowa w art. 45 ustawy, 
stwierdzono, że zmiana pzpw jest niezbędna. WKUA również wydała jednoznaczną opinię 
o konieczności aktualizacji. Dopiero w marcu 2007 r. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął 
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany pzpw, a wszczęcie postępowania 
o zamówienie publiczne na sporządzenie tego opracowania nastąpiło po kolejnych 16 miesiącach. 
W konsekwencji dopiero 29 sierpnia 2008 r. (tj. po prawie 2,5 roku od podjęcia ww. uchwały) 
zawarto umowę z wykonawcą na sporządzenie opracowania. Zarząd nie przeprowadził okresowej 
oceny pzpw w trakcie obecnej kadencji Sejmiku Województwa Lubuskiego, wbrew obowiązkowi 
wynikającemu z art. 45 ustawy. 

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, przyjęty uchwałą Sejmiku 
w lipcu 2002 r., opracowany na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym33, 
uwzględniał większość wymagań wprowadzonych ustawą. Zarząd Województwa Łódzkiego 
w lipcu 2005 r. dokonał okresowej oceny pzpw. Sporządzona ocena wskazywała na konieczność 
dokonania zmian. Uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji planu, Sejmik Województwa 
podjął w dniu 30 października 2007 r. Ustalony termin zakończenia prac nad projektem 
aktualizacji (październik 2009 r.) nie został dotrzymany. Projekt tego dokumentu przekazany 
został (9 kwietnia 2010 r.) do MI w celu stwierdzenia jego zgodności z koncepcją 
zagospodarowania przestrzennego kraju i programami rządowymi.  

- W województwie wielkopolskim w latach 2007-2010 (I połowa) obowiązywały dwa plany 
zagospodarowania przestrzennego województwa: przyjęty uchwałą sejmiku województwa 
wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2001 r. (obowiązujący do dnia 25 kwietnia 2010 r.) oraz  
przyjęty uchwałą  tego sejmiku z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

Prace nad zmianą planu trwały ponad pięć lat (licząc od podjęcia przez sejmik uchwały 
o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu), co powodowało, że w województwie 
wielkopolskim, od 2005 r. aż do kwietnia 2010 r., obowiązywał w części nieaktualny plan przyjęty 
w 2001 r.  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego nie 
zawierał granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych, co było niezgodne z art. 39 ust. 3 
pkt 7 ustawy. I tak: 

- Pzpw, przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa z dnia 7 czerwca 2004 r. został opracowany na 
podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, przy czym uwzględniał aspekty 
zagospodarowania przestrzennego wprowadzone ustawą. Założenia Planu były zgodne z celami 
zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. W Planie nie 
określono granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych (art. 39 ust. 3 pkt  7 ustawy). 

                                                 
33 Patrz przypis nr 3.  
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Do dnia zakończenia kontroli, tj. do dnia 31 marca 2010 r., nie zostały sfinalizowane prace nad 
projektem oceny pzpw, które rozpoczęto w 2008 r. Z przeprowadzonych analiz wynika, że Plan 
wymaga aktualizacji w aspekcie nowych uwarunkowań realizacyjnych, tendencji zmian i procesów 
w przestrzeni województwa oraz realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. niektóre zadania inwestycyjne zostały 
zrealizowane w całości lub w części. 

3.2.2.3. Inwestycje celu publicznego  

W 3 urzędach marszałkowskich stwierdzono, że w rejestrze decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego ujęto niepełne dane dotyczące liczby decyzji uzgodnionych na 
podstawie art. 51 ust. 1 ustawy i wydanych przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, 
w odniesieniu do inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. I tak: 

- W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego ,stwierdzono że w wyniku 
rozbieżności w zakresie interpretacji ustawowego zapisu o krajowym i wojewódzkim znaczeniu 
inwestycji celu publicznego, w rejestrze wydanych oraz uzgodnionych przez Marszałka projektów 
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nie umieszczono 23 decyzji o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, których projekty w latach 2007-2009 zostały uzgodnione przez gminy z Marszałkiem 
– z informacji uzyskanych z 8 gmin wynika, że w 5 przypadkach decyzje zostały wydane i wysłane do 
Urzędu. W Urzędzie (do końca kwietnia 2010 r.) nie wpisano ich do rejestru, gdyż uznano, 
iż  inwestycje nie mają znaczenia ponadlokalnego. Ponadto 28 z 34 decyzji wpisanych do rejestru 
w  latach 2008-2009, nie zostało poprzedzonych uzgodnieniem z Marszałkiem – według informacji 
uzyskanych z 8 gmin było to wynikiem nieuznania przez gminy (na etapie uzgadniania) 
przedmiotowych inwestycji za inwestycje celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim lub krajowym. 

- W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego do rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim wpisano łącznie 161 decyzji, 
które dotyczyły głównie inwestycji związanych z telefonią (45,4 %). Stwierdzono różnicę pomiędzy 
liczbą projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym 
i  wojewódzkim, które skierowano do Marszałka celem uzgodnienia, a liczbą decyzji, które zostały 
wpisane do rejestru (138 pozycji). Decyzje uzgodnione stanowiły jedynie ok. 14% ogółu decyzji 
wpisanych do rejestru. Przyczyną powstania różnicy jest niedopełnienie przez gminy obowiązku 
wynikającego z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
brak precyzyjnych kryteriów pozwalających wyodrębnić inwestycje o charakterze krajowym 
i  wojewódzkim od pozostałych, co powoduje trudności z prawidłową klasyfikacją decyzji.  

- W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, prowadzono rejestr wydanych decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Do rejestru tego 
w latach 2007 – 2010 (I półrocze) wprowadzono 32 decyzje, przekazane przez organy gmin 
województwa łódzkiego. Marszałek Województwa Łódzkiego uzgodnił w tym okresie 114 
projektów tego rodzaju decyzji. Marszałek Województwa Łódzkiego dwukrotnie występował do 
organów gmin z prośbą o przekazywanie decyzji, w celu umieszczenia ich w rejestrze.  

Ponadto z kontroli przeprowadzonej w Mazowieckim Biurze Planowania 
Regionalnego w Warszawie, realizującym zadania Samorządu Województwa 
Mazowieckiego jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna wynika, 
że  Marszałek Województwa nie dysponował danymi dotyczącymi liczby wydanych decyzji 
o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. 
I  tak: 

- W latach 2007 - 2010 (do 31 marca 2010 r.) Marszałek Województwa na podstawie 
art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnił 73 projekty 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, 
a  w rejestrze wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
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krajowym i wojewódzkim wpisano 16 wydanych decyzji. Jak ustalono Marszałek nie posiadał 
informacji czy pozostałe uzgodnione z nim decyzje zostały wydane.  

Z informacji udzielonych34 przez marszałków województw: dolnośląskiego, kujawsko-
pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego oraz 
świętokrzyskiego wynika, że w urzędach marszałkowskich posiadano niepełne dane o liczbie 
wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym 
i wojewódzkim. Liczba wydanych decyzji w tej sprawie stanowiła 71,4% liczby projektów 
decyzji, które zostały przekazane marszałkom województw przez organ gminy w celu 
uzgodnienia. Dane w tym zakresie zostały ujęte w tabeli nr 1. 

Tabela 1.  Liczba uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  
publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim i liczba decyzji  

Łączna liczba wydanych uzgodnień i decyzji  w roku: 

Lp. Wyszczególnienie 2007  2008  2009  2010 (I połowa)  razem 

1. 

Liczba uzgodnień z organami gmin 
projektów decyzji o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu krajowym 
i wojewódzkim 

217 265 319 115 916 

2. 
Liczba wydanych decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu krajowym i wojewódzkim 

221 173 189 71 654 

Źródło:  Informacje przekazane przez marszałków województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, 
lubelskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego 

3.2.2.4. Prowadzenie uzgodnień dokumentów planistycznych gmin  

W 2 urzędach marszałkowskich dokonywano uzgodnień projektów dokumentów 
planistycznych gmin z przekroczeniem od 9 do 43 dni terminu określonego przez organ 
wykonawczy gminy. I tak: 

- Zarząd Województwa Łódzkiego dokonywał uzgodnień studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (94 projekty) oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gmin (571 projektów) z przekroczeniem do 9 dni terminu wskazanego przez organy 
gmin (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy): 

− uzgodniono wraz z wyrażeniem opinii (z uwagami) 12 projektów studium, 

− zgłoszono uwagi do 2 projektów studium (jedna z gmin ponownie wystąpiła do Urzędu 
o dokonanie uzgodnienia poprawionego projektu, druga jest w trakcie jego sporządzania).  

Kontrola wewnętrzna, przeprowadzona w okresie lipiec-wrzesień 2009 r. przez Biuro Audytu 
Wewnętrznego Urzędu wykazała, iż niedotrzymywanie terminu wydawania postanowień, opinii, 
wynikało także z długotrwałego przepływu korespondencji pomiędzy komórkami organizacyjnymi 
Urzędu (nie przestrzegano przepisów regulujących jej obieg).  

- W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego stwierdzono, że spośród 40 
uzgodnień rozpatrzonych przez Zarząd z uwagami lub z odmową, tylko 7 spraw zostało załatwione 
w terminie do 21 dni, tj. zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy.  W pozostałych 33 przypadkach (82,5%) 
uzgodnień dokonano w terminie od 22 do 43 dni.  

                                                 
34 Informacja uzyskana na podstawie art. 29 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK. 



Ważniejsze wyniki kontroli 

 40 

3.2.2.5. Działalność organu doradczego marszałka województwa 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, marszałek województwa powołuje wojewódzką 
komisję urbanistyczno-architektoniczną jako organ doradczy. 

W 3 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia dotyczące: 
niepowołania przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa, pomimo zakończenia jej kadencji w sierpniu 
2009 r., powołania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego WKUA, której skład był 
niezgodny z ustawą oraz uchybień w zakresie prowadzenia obsługi Wojewódzkiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej w Szczecinie. I tak: 

- Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powołana 
zarządzeniem Marszałka Województwa w sierpniu 2005 r. na kadencje trwającą cztery lata, tj. do 
sierpnia 2009 r. Pomimo upływu kadencji, do czasu kontroli NIK nie powołano nowej Komisji. 
Marszałek Województwa wyjaśnił, że od czasu wygaśnięcia kadencji Komisji, Zarząd 
Województwa nie rozstrzygał kwestii wymagających jej opinii, w związku z czym nie było 
merytorycznych przesłanek do jej powołania.  

- W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego WKUA (funkcjonująca od 2004 r.) 
opiniowała dokumenty z zakresu problematyki planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego 
województwa mazowieckiego. Spośród 23 osób obecnego składu mniej niż połowa (11 osób) 
została zarekomendowana przez stowarzyszenia branżowe, co było niezgodne z art. 8 ust. 6 
ustawy. 

- W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego współpraca i obsługa 
techniczno-administracyjna WKUA, zgodnie z § 25 ust. 3 pkt 12 obowiązującego Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu z dnia 25 kwietnia 2007 r., należy do zadań Biura Planowania 
Przestrzennego, wchodzącego w skład Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu. Tymczasem obsługa 
WKUA nadal była powierzona Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury na podstawie 
zarządzenia Marszałka z dnia 8.02.2006 r. w sprawie powołania WKUA.   

Ponadto, mimo rezygnacji z udziału w pracach WKUA jednego z jej członków, która wpłynęła do 
Urzędu w grudniu 2008 roku, dopiero po roku, tj. w grudniu 2009 r. wystąpiono  do stowarzyszeń 
branżowych i samorządów zawodowych o wskazanie nowych osób do prac w WKUA. Organizacje te 
zarekomendowały 4 nowe osoby, do których w dniu 21.04.2010 r. wysłano pytanie o zgodę na pracę 
w WKUA. 

3.2.3. Planowanie przestrzenne na szczeblu lokalnym 

3.2.3.1. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Zadaniem własnym gminy, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, jest kształtowanie 
i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym m.in. uchwalanie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, podstawowego 
dokumentu planistycznego, określającego długookresową politykę przestrzenną. 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. w 23 gminach spośród 32 skontrolowanych 
studium opracowano na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, która od dnia 
1 stycznia 2004 r. straciła moc obowiązującą. Przez ponad 7 lat nie doprowadzono studium do 
zgodności z ustawą z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie określono 
w studium m.in. obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 
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i ponadlokalnym, obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów, miejsca lokalizacji 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Na przykład: 

- W gminie Gubin studium, obowiązujące od 1998 r., w szczególności nie uwzględniało zmiany 
stanu prawnego dokonanego po dacie jego przyjęcia, w tym ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody35 oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami36. 
Ponadto już po uchwaleniu studium, tj. 6 marca 2000 r. przyjęto strategię rozwoju województwa, 
(zmienioną 19 grudnia 2005 r.), 2 października 2002 r. - plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa, a 28 grudnia 2000 r. - strategię rozwoju gminy. Ustalenia zawarte w tych 
dokumentach, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy, powinny być uwzględniane w zapisach studium. 
W  studium brak było wielu informacji wymaganych przepisami ustawy. Były także nieaktualne 
zapisy, w związku ze zmianami stanu faktycznego, spowodowanymi m.in. likwidacją na terenie 
miasta zakładów przemysłowych i jednostek wojskowych. I tak np.: w studium nie określono 
obszarów rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy), obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji, mimo że na 
terenie gminy znajdowały się m.in. tereny powojskowe i po byłych zakładach przemysłowych 
(art.  10 ust. 2 pkt 14 ustawy), obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 10 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy). 

- W gminie Kołobrzeg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
zostało uchwalone 4 grudnia 2001 r. przez Radę Miasta w Kołobrzegu na podstawie przepisów 
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Do dnia zakończenia kontroli, tj. 30 czerwca 2010 r. 
studium  nie zostało zaktualizowane zgodnie z wymogami art. 10 ustawy, tj. nie zawierało 
wymaganych ww. przepisem elementów, m.in. obszarów rozmieszczenia inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, obszarów wymagających przeprowadzenia 
scaleń i podziałów, miejsc lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych oraz 
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych. Rada Miasta w dniu 
8  września 2004 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego studium 
uwarunkowań. Do dnia zakończenia kontroli NIK nie opracowano projektu nowego studium.  

- Na terenie gminy Nowa Sól obowiązywało „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy” z 2000 r., opracowane na podstawie przepisów ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym. Już po uchwaleniu studium przyjęto strategię rozwoju 
województwa (Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego z dnia 6 marca 2000 r., zmienioną 
Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego - Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 
z dnia 19 grudnia 2005 r.) i plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Ustalenia 
zawarte w tych dokumentach, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 ustawy, powinny być uwzględniane 
w zapisach studium. Ponadto w studium nie określono obszarów, na których będą inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym oraz ponadlokalnym, co było niezgodne z art. 10 ust. 2 pkt 6 i 7 
ustawy. 

W 6 gminach nie dokonano żadnych zmian studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, a w 11 gminach zmiany studium, dokonano w związku 
z wnioskami właścicieli i inwestorów objęły niewielką część obszarów gmin, pomimo że 
ustalenia w nich zawarte stały się nieaktualne z powodu zmian uwarunkowań przestrzennych, 
a w jednym przypadku (gmina Czerwonak) studium było niezgodne ze strategią rozwoju 
województwa oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Powyższy brak 
zgodności ww. dokumentów stanowił naruszenie art. 9 ust. 2 ustawy. Na przykład: 

                                                 
35 Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm. 
36 Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm. 
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- W gminie Czerwonak obowiązywało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, które uchwalono w dniu 14 czerwca 2000 r. Studium było częściowo 
nieaktualne, ponieważ po uchwaleniu studium przyjęto dokumenty takie jak strategia rozwoju 
województwa (obowiązująca od 2005 r.) i plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
(uchwalony w 2001 r.), a przede wszystkim strategia rozwoju gminy (którą uchwalono w 2004 r.). 
Ich ustalenia, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 ustawy, powinny być uwzględnione w zapisach 
studium; w studium nie uwzględniono m.in. zmian granic Parku Krajobrazowego Puszczy 
Zielonka (od 2004 r.) oraz granic terenów zalewowych (od przełomu lat 2002/2003), a także 
kierunków rozwoju komunikacji, zwłaszcza w odniesieniu do drogi wojewódzkiej nr 196. Poza tym 
w 2006 r. zmianie uległa koncepcja rozwoju zabudowy m. in. we wsi Annowo. 

Dopiero w marcu 2006 r., stosownie do art. 32 ustawy, wójt zlecił uprawnionemu urbaniście 
dokonanie oceny aktualności studium oraz mpzp. W ocenie, sporządzonej w czerwcu 2006 r.,  
wskazano na potrzebę aktualizacji studium. Po upływie jednego roku, tj. w czerwcu 2007 r., rada 
gminy przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium. Do dnia 
zakończenia kontroli NIK, tj. do 22 czerwca 2010 r., prace nad projektem zmiany studium były na 
etapie rozpatrywania uwag do projektu, wniesionych po jego wyłożeniu do wglądu publicznego. 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Płocka, uchwalone 
przez Radę Miasta Płocka 21 kwietnia 1998 r., na podstawie przepisów ustawy 
o  zagospodarowaniu przestrzennym, nie spełniało wymogów określonych w art. 10 ustawy, 
a  także straciło aktualność w związku ze zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym. Po 
przyjęciu wyników opracowania pn. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta 
Płocka w latach 1998-2005”, Rada Miasta uchwałą z dnia 29 maja 2007 r. uznała obowiązujące 
studium za nieaktualne w całości. Wyniki „Analizy..” wskazywały na konieczność podjęcia 
niezwłocznej aktualizacji studium, m.in. w związku z koniecznością weryfikacji przeznaczenia 
terenów i podstawowego układu drogowego. Ponadto wskazywały, iż w związku z art. 20 ust. 1 
ustawy nie będzie możliwe opracowywanie mpzp uwzględniającego istniejące uwarunkowania, 
które do obowiązującego studium nie zostały wprowadzone. Wbrew art. 33 ustawy, 
obowiązującego do zmiany studium w przypadku zmiany ustaw, przez ponad 7 lat od wejścia 
w  życie tej ustawy studium nie zostało zmienione.  
Rada Miasta dwukrotnie podejmowała uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium, tj.: uchwałę z dnia 24 maja 2005 r. i uchwałę z dnia 29 maja 2007 r. Według stanu na 
9 sierpnia 2010 r., opracowanie dotyczące zmiany studium było na etapie projektu, o którym 
mowa w art. 11 pkt 4 ustawy. 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, uchwalone 
przez Radę Miasta Tychy w grudniu 2002 r., do 2007 roku trzykrotnie zmieniano w wąskich 
zakresach: 2 zmiany objęły 7 terenów i zostały wprowadzone na wnioski właścicieli gruntów 
i  potencjalnych inwestorów, a 1 zmiana dotyczyła terenu cmentarza komunalnego. 

W gminie Pabianice pomimo podjęcia przez Radę Gminy uchwały o wprowadzeniu 
zmian do studium i mpzp (w związku z planowaną budową zakładu produkcji energii 
elektrycznej) oraz wykonania projektu zmiany studium, nie wprowadzono tych zmian, w trybie 
art. 27 ustawy. Wobec rezygnacji przedsiębiorców z realizacji inwestycji, w gminie odstąpiono od 
zmiany studium i mpzp. I tak: 

- W związku z planowaną budową zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
w  dniu 30 marca 2005 r. Rada Gminy podjęła dwie uchwały zobowiązujące Wójta Gminy do 
sporządzenia zmiany studium oraz zmiany planu miejscowego.  

- Do dnia zakończenia kontroli NIK, tj. 26 kwietnia 2010 r., Wójt Gminy nie zlecił sporządzenia 
projektu zmiany mpzp. Zgodnie z umową, zawartą przez Wójta Gminy, wykonawca w dniu 9 listopada 
2006 r. przygotował projekt zmiany studium. Wójt Gminy, w sprzeczności z art. 11 pkt 12 ustawy, nie 
przedstawił Radzie Gminy projektu studium. Wójt Gminy wyjaśnił m.in., że ustały przesłanki do 
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wprowadzenia zmian - właściciel nieruchomości oraz inwestor elektrowni wycofali się 
z  przedsięwzięcia.  

- Na wykonanie projektu zmiany studium wydatkowano (w dniach 3 sierpnia 2005 r. i 4 grudnia 
2006  r.) kwotę w łącznej wysokości 29.280 zł. 

Ponadto, w gminie Przysucha ujawniono nieprawidłowości w procedurze zmiany 
studium, co stanowiło naruszenie art. 27 ustawy. 

- Uchwalona przez Radę Gminy i Miasta Przysucha 24 kwietnia 2008 r. zmiana obowiązującego 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Przysucha”, dokonana została dla potrzeb opracowania 2 mpzp (dla terenu przy ul Sikorskiego, 
Hubala i Czermińskiego), w celu przeznaczenia gruntów przewidzianych do objęcia planami pod 
inwestycje. W procedurze zmiany studium wystąpiły następujące nieprawidłowości: 

- projektu zmiany studium nie przekazano, stosownie do obowiązku zawartego w art. 11 pkt 6 
lit. i ustawy oraz art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne37, dyrektorowi 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej w celu uzgodnienia, 

- projekt przekazano do uzgodnień przed uzyskaniem opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej (zwanej dalej „Komisją”), co było niezgodnie z art. 11 pkt 5 ustawy. 

Nie uwzględniono w projekcie studium dwóch uwag Komisji dotyczących ujednolicenia 
dopuszczalnej wysokości budynków i uszczegółowienia wielkości powierzchni terenów 
planowanych przekształceń, co było niezgodne z art. 11 pkt 9 ustawy. 

W okresie objętym kontrolą, niezgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, w 2 gminach 
sfinansowano koszty sporządzenia studium ze środków osób fizycznych, zainteresowanych 
realizacją inwestycji na terenach tych gmin. I tak: 

- W gminie Nowa Sól do dnia zakończenia kontroli NIK, tj. do 5 lipca 2010 r., studium uchwalone 
18 sierpnia 2000 r., zostało zmienione uchwałą Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2009 r. Zmianę 
studium sfinansowano ze środków inwestorów. Wyjaśniono, że gmina nie była zainteresowana 
zmianą studium z powodu nieposiadania  środków finansowych. 

- W gminie Żelazków w latach 2007-2010 (I półrocze) rada gminy uchwaliła zmianę studium oraz 
mpzp (uchwały z dnia 13 listopada 2009 r.), dotyczące działki nr 166/1 o powierzchni ok. 3 ha, 
położonej w obrębie geodezyjnym Kokanin. Prace te wykonano na wniosek inwestora. W § 5 
umowy z dnia 28 marca 2007 r., zawartej pomiędzy gminą reprezentowaną przez wójta 
a  projektantem i inwestorem postanowiono, że inwestor pokryje koszty opracowania zmiany 
studium oraz mpzp. 

Niedobór środków finansowych w budżetach gmin był wskazywaną przyczyną 
nieaktualizowania studium. Na przykład: 

- W gminie Elbląg posiadano studium uchwalone przez Radę Gminy w dniu  29 września 2000 r., 
które do dnia zakończenia kontroli NIK (15.06.2010 r.) nie zostało zaktualizowane i dostosowane 
do wymogów art. 10 ustawy. Dopiero w grudniu 2009 r. oraz w lutym 2010 r. Rada Gminy 
podjęła uchwały o przystąpieniu do zmiany studium, nie dokonano jednak wymaganej art. 32 ust. 
1 i 2 ustawy oceny aktualności studium poprzez analizę zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy. Ocena ta, po uzyskaniu opinii GKUA, powinna być przedłożona Radzie 
Gminy w celu podjęcia stosownej uchwały. Wójt, na podstawie umowy z dnia 5 marca 2009 r. 
zlecił prace projektowe dotyczące zmiany studium dla obszaru trzech działek. Nie podjęto 
natomiast prac w celu realizacji uchwały Rady Gminy z lutego 2010 r., dotyczącej zmiany 
studium dla całego obszaru gminy. Przyczyną tego  był niedobór środków finansowych, bowiem 

                                                 
37  Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm. 
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zaplanowano na ten cel kwotę 30,0 tys. zł, a wartość tych prac oszacowana została na kwotę 
ok. 100,0 tys. zł. 

- Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha wyjaśnił, że nie zaktualizowano studium, z powodu 
nieposiadania środków finansowych na ten cel w budżecie gminy.  

Spośród 92 gmin, które przekazały NIK informacje w trybie art. 29 pkt 2 lit. f) ustawy 
o NIK, w 56 gminach studium zostało uchwalone w okresie od 27 lutego 1996 r. 
(gmina Starachowice) do 25 lutego 2003 r. (gmina Drawsko Pomorskie), tj. przed wejściem 
w życie ustawy, w tym 19 gmin w okresie objętym kontrolą, nie dokonało aktualizacji 
studium. Na przykład: 

- W gminie Babimost - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy zostało uchwalone w 2000 r. Nie aktualizowano ani nie zmieniano studium. Gmina 
posiadała strategię rozwoju, która nie była aktualizowana w okresie 01.01.2007 r. – 30.06.2010 r.  

- W gminie Siemiatycze - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
uchwalone w 1999 r. nie było aktualizowane.  

- W gminie Wałcz - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
uchwalono w1998 r., nie było aktualizowane.  

Ponadto stwierdzono, że w 3 skontrolowanych gminach (Przysucha, Godów, 
Żelazków) kopia studium nie została w ogóle przekazana staroście lub przekazano w terminie 
późniejszym niż określony w ustawie, tj. w dniu wejścia studium w życie. Na przykład: 

- w gminie Przysucha - do 30 czerwca 2010 r. (tj. do dnia zakończenia kontroli), Burmistrz nie 
przekazał Staroście Powiatu Przysuskiego kopii uchwalonej w dniu 24 kwietnia 2008 r. przez 
Radę Gminy i Miasta Przysucha częściowej zmiany studium. Było to niezgodne z art. 31 ust. 2 
ustawy. 

- W gminie Godów kopię uchwały  Rady Gminy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy godów, przekazano 
Staroście Wodzisławskiemu dopiero w dniu 7 lipca 2010 r., tj. w trakcie kontroli NIK.  

3.2.3.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przepisem art. 32 ust. 1 ustawy obligowany jest 
do opracowania wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

W 13 gminach organ wykonawczy gminy nie opracował wieloletnich programów 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na przykład: 

- W gminie Czerwonak od 2004 r. wójt nie wywiązał się z obowiązku opracowania wieloletniego 
programu sporządzania mpzp. Jako przyczynę podano, że opracowywanie wieloletniego 
programu sporządzania mpzp przed opracowaniem nowego studium byłoby nieracjonalne.  

- W gminie Moszczenica nie wykonano dyspozycji art. 32 ust. 1 ustawy, w zakresie opracowania 
wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych. Przyczyną niewypełnienia tego 
obowiązku były ograniczone możliwości finansowe budżetu gminy. 

- Burmistrz Miasta Gubin, pomimo obowiązku określonego w art. 32 ust. 1 ustawy, nie opracował 
wieloletnich programów sporządzanie mpzp. 

Ponadto ustalono, że w gminie Ciechanów opracowany wieloletni program 
sporządzania mpzp nie był realizowany. Pomimo, iż w gminie opracowano, zgodnie z art. 32 
ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym wieloletni program sporządzania mpzp na 
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lata 2006-2008, który zakładał sporządzenie 11 mpzp zrealizowano tylko 2 zadania. Plany, 
które nie zostały sporządzone zgodnie z tym programem zostały przeniesione do kolejnego 
wieloletniego programu sporządzania mpzp na lata 2009-2011. W nowym programie 
przewidziano do sporządzenia 13 mpzp (z tego 11 mpzp z poprzedniego programu). Do dnia 
zakończenia kontroli, tj. 30 czerwca 2010 r., zrealizowano 6 planów, a kolejne 6 było 
w  trakcie sporządzania. Tylko w odniesieniu do jednego mpzp pn. „Mławska” Rada Miasta 
nie podjęła jeszcze uchwały o przystąpieniu do sporządzenia tego planu. Ponadto, mimo 
wskazania w uchwale Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2008 r. nieaktualności fragmentów 
dwóch mpzp, do dnia zakończenia kontroli tylko jeden z tych planów został zaktualizowany. 
W przypadku mpzp „Dzielnicy Bloki” Rada Miasta nie ujęła go  w wieloletnich programach 
sporządzania mpzp, pomimo wskazania przez Prezydenta Miasta konieczności aktualizacji 
tego planu. 

W 2 gminach (Elbląg, Pabianice) nie prowadzono rejestru miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, a w gminie 
Wieliszew nie prowadzono rejestru wniosków o ich sporządzenie lub zmianę. Było to 
niezgodne z art. 31 ust. 1 ustawy. I tak: 

- W Urzędzie Gminy Elbląg nie prowadzono rejestru mpzp oraz wniosków o ich zmianę. Przyczyną 
niewykonania obowiązku określonego w art. 31 ust. 1 ustawy była niewystarczająca znajomość 
ustawy przez inspektora do spraw gospodarki przestrzennej oraz  niedostateczny nadzór nad 
wykonywaniem zadań przez tego pracownika.  

- W Urzędzie Gminy Pabianice nie prowadzono rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich 
sporządzenie lub zmianę. Przyczyną powstania powyższej nieprawidłowości było niewłaściwe 
wykonywanie obowiązków służbowych przez pracownika, zajmującego się sprawami planowania 
przestrzennego, zobowiązanego przez Wójta Gminy m.in. do prowadzenia wskazanego rejestru.  

- W Urzędzie Gminy Wieliszew prowadzono rejestr mpzp, natomiast nie dopełniono obowiązku 
prowadzenia rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę mpzp.  

Ponadto w gminie Żelazków rejestr mpzp prowadzono niezgodnie z przepisami 
ustawy, tj. z art. 31 ust. 1 ustawy stanowiącym, że wójt prowadzi rejestr mpzp oraz wniosków 
o ich sporządzenie lub zmiany, w tym również uchylonych i nieobowiązujących. Rejestr dla 
gminy Żelazków nie obejmował uchwały z dnia 30 listopada 2001 r. oraz uchylonej później 
przez Wojewodę Wielkopolskiego uchwały z dnia 29 grudnia 2008 r. (dla działki 166/1). 
Rejestr ten nie obejmował również wniosków o sporządzenie lub zmianę mpzp, ani też nie 
prowadzono odrębnego rejestru wniosków. 

Całkowita powierzchnia 32 skontrolowanych gmin wyniosła 314,0 tys. ha, a według 
stanu na dzień 1 stycznia 2007 r. łączna powierzchnia objęta mpzp w skontrolowanych 
gminach wyniosła 47,4 tys. ha, tj. 15,1% obszaru gmin. 

W badanym okresie powierzchnia gmin objęta mpzp zwiększyła się o 2,4 punktu 
procentowego, tj. o 7,5 tys. ha i według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosła 
54,9 tys. ha, co stanowiło 17,5% całkowitej powierzchni skontrolowanych gmin. 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. na terenach skontrolowanych gmin 
obowiązywało łącznie 921 mpzp.  
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W okresie od 01.01.2007 r. do 30.06.2010 r. uchwalono bądź zmieniono 207 mpzp.  

Udział procentowy powierzchni skontrolowanych gmin objętej mpzp, według stanu na 
dzień 30 czerwca 2010 r., wyniósł: 

- poniżej 1% w 1 gminie, tj. 3,1% skontrolowanych, 

- od 1 % do 5 % w 6 gminach, tj. 18,8% skontrolowanych, 

- od 5% do 10% w 4 gminach, tj. 12,5% skontrolowanych, 

- od 10 do 20 % w 5 gminach, tj. 15,6% skontrolowanych, 

- od 20 do 30 % w 5 gminach, tj. 15,6% skontrolowanych, 

- od 30 do 50 % w 6 gminach, tj. 18,8% skontrolowanych, 

- od 50 do 100 % w 5 gminach, tj. 15,2% skontrolowanych. 

Najniższy stopień pokrycia obszaru gmin mpzp ustalono na terenach 4 gmin, 
tj. Przysucha (0,1%), Kobylanka (1,0%), Nowa Sól (1,6%) oraz Żelazków (1,7%).  

W okresie objętym kontrolą w 3 gminach nie uchwalono mpzp, a w 5 gminach 
uchwalono lub zmieniono 1 mpzp.  

Największy przyrost powierzchni mpzp, w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 
30 czerwca 2010 r. nastąpił w gminach: Koszalin (woj. zachodniopomorskie) z 19,2% do 
28,0%, Bartoszyce (woj. warmińsko-mazurskie) z 28,7% do 43,4%.  

W 3 gminach cały obszar został objęty mpzp, tj. w gminie Godów (woj. śląskie), 
gminie Pabianice (woj. łódzkie) oraz w mieście Pabianice (woj. łódzkie). W przypadku 
miasta Pabianice obszar objęty mpzp wyniósł 99,4%. Obszar o powierzchni 0,6% stanowią 
obszary zamknięte dla których, zgodnie z art. 14 ust 6 ustawy, nie sporządza się planu.  

W 2 gminach, tj. Godów i Pabianice obszar gminy objęto jednym mpzp. W tych 
gminach mpzp zostały opracowane z uwzględnieniem ustaleń studium, sporządzonych na 
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, która w dniu 
1 stycznia 2004 r. straciła moc obowiązującą. 

Największą liczbę mpzp, tj. 150 sporządzono w gminie Piła. Mpzp objęto znaczną 
powierzchnię obszaru miasta, mianowicie 83,6% tego obszaru. W latach 2007-2010 
(I półrocze) rada miasta podjęła łącznie 52 uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla 
obszaru 190,4 ha oraz sporządzenia zmian mpzp na obszarze 254,4 ha. Uwzględniając prace 
podjęte przed dniem 1 stycznia 2007 r., w okresie objętym kontrolą uchwalonych zostało 
łącznie 55 mpzp, dotyczących powierzchni 184,9 ha. W wyniku tych działań powierzchnia 
gminy objęta mpzp zwiększyła się z 8,4 tys. ha (81,8%) według stanu na dzień 1 stycznia 
2007 r. do 8.6 tys. ha (83,6%) według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.  

Z informacji uzyskanej na podstawie art. 29 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK z 92 gmin 
wynika, że powierzchnia gmin objęta mpzp wg stanu na dzień na 30 czerwca 2010 r. 
wynosiła 323,3 tys. ha. Średni stopień pokrycia powierzchni tych gmin mpzp stanowił 32,3% 
powierzchni ogółem, wynoszącej 1.002,3 tys. ha. 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. w 9 gminach (Legnickie Pole, Wleń, 
Lubartów, Radzyń Podlaski, Gorzyce, Brzeg, Siemiatycze, Krzepice, Iława) mpzp objęto 
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100% powierzchni gmin, a w jednej gminie – Borne Sulinowo prawie 100%, tj. 99,06% 
obszaru gminy. W 29 gminach mpzp pokrywały mniej niż 10% powierzchni tych gmin, 
w tym w 19 gminach stopień pokrycia mpzp był niższy od 5%. 

Najniższy stopień pokrycia obszaru gmin mpzp (według stanu na dzień 30 czerwca 
2010 r.), poniżej 1% powierzchni gminy, stwierdzono w gminach: Mogilno (0,8%), Sulejów 
(0,5%), Hajnówka (0,4%) oraz Zambrów (0,7%). 

Powierzchnia gmin, które przekazały informację do NIK, objęta mpzp uchwalonymi 
w okresie od 01 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. wyniosła 631,7 tys. ha. 

W 3 spośród 32 skontrolowanych gmin sfinansowano koszty sporządzenia mpzp ze 
środków osób fizycznych, zainteresowanych realizacją inwestycji na terenach tych gmin. 
Zgodnie z art.  21 ust. 1 ustawy koszty poniesione na ten cel obciążają budżet gminy. I tak: 

- W gminie Nowa Sól środkami inwestorów zainteresowanych sporządzeniem mpzp sfinansowano 
prace nad sporządzeniem tych planów. Wyjaśniono, że na wniosek i koszt firmy sporządzana była 
zmiana planu miejscowego, ponieważ budżet gminy jest niewystarczający i przede wszystkim 
finansowane są inwestycje niezbędne dla mieszkańców.  

- W gminie Września przyjmowano od podmiotów zainteresowanych uchwaleniem mpzp wpłaty na 
poczet sfinansowania kosztów ich sporządzenia. Taki sposób finansowania mpzp był niezgodny 
z  art. 21 ust. 1 ustawy. Wydatki budżetowe poniesione w kontrolowanym okresie na opracowanie 
mpzp wyniosły 287,5 tys. zł, z czego kwota 179,6 tys. zł stanowiła partycypację wnioskodawców 
w  mpzp. W toku kontroli burmistrz wyjaśnił, m.in., że „ze względu na możliwości finansowe 
gminy nie wszystkie obszary mogą być w szybkim czasie przedmiotem opracowań”. 

- W gminie Żelazków z powodu niewystarczających środków finansowych, środkami 
zainteresowanych inwestorów finansowano prace nad projektami studium i mpzp oraz ich zmian. 
Gmina wydatkowała z własnych środków tylko kwotę 27,5 tys. zł na opracowanie jednego mpzp, 
co oznacza, że inwestorzy ponieśli w całości koszty sporządzenia 7 mpzp oraz jednego mpzp 
uchylonego przez wojewodę wielkopolskiego. Działania takie naruszały dyspozycje art. 13 ust. 1 
oraz art. 21 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiących, 
że  koszty sporządzenia studium oraz mpzp lub ich zmian obciążają budżet gminy. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza 
projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami 
studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem. 

W 6 gminach, przy sporządzaniu mpzp nie uwzględniono ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Było to niezgodne z art. 9 ust. 
4 ustawy. Na przykład: 

- W gminie Pabianice obowiązywał mpzp, przyjęty w dniu 28 kwietnia 2004 r. oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice, sporządzone na 
podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Zapisy w tych dokumentach dotyczące 
przeznaczenia terenów były niespójne. Stwierdzono, że w mpzp wprowadzono m.in. 4 nowe 
kompleksy terenów przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną i letniskową (o łącznej 
powierzchni około 145,0 ha) na obszarach określonych w studium jako tereny upraw rolnych 
objętych zakazem zabudowy. W mpzp dla wymienionych terenów wprowadzono przeznaczenie 
odmiennie w stosunku do studium, pomimo to w dniu 25 czerwca 2003 r. Wójt złożył 
oświadczenie, iż ustalenia projektu mpzp są spójne z polityką przestrzenną gminy, określoną 
w  studium. Ponadto, w mpzp wprowadzono odmienne w stosunku do studium rozwiązania 
w  zakresie układu drogowego.  
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- W gminie Godów Rada Gminy uchwaliła mpzp, pomimo że w planie występowało rozwiązanie 
niespójne z ustaleniami studium z 1999 r. W sołectwie Krostoszowice, wzdłuż planowanego 
przebiegu autostrady A1, w mpzp wyznaczono obszary wskazane do zabudowy produkcyjno – 
usługowej, natomiast zgodnie z ustaleniami studium z 1999 r. wymienione tereny stanowiły 
obszary podstawowego zasobu przyrodniczego środowiska naturalnego gminy wymagające 
zachowania. Zgodnie z art. 18 ust. 2 a ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
(obowiązującej w dacie uchwalenia mpzp), do zadań Zarządu należało zbadanie spójności 
rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy określoną w studium. Zgodnie z art. 9 
ust. 4 ustawy ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych. 

- W gminie Płock na 9 mpzp (uchwalonych w kontrolowanym okresie) 4 mpzp zostały sporządzone 
niezgodnie z zapisami studium, co stanowiło naruszenie art. 15 ust. 1 ustawy. Stwierdzone 
niezgodności dotyczyły przeznaczenia terenów, w tym m.in. terenów położonych: 

-  przy ul. Żyznej w Płocku - dla tego obszaru w studium ustalono obszar rozwoju wiodącej 
funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego, w mpzp ustalono m.in. w 8,0% teren zabudowy 
wielorodzinnej, a w 37,0% teren zabudowy usługowej; 

- w rejonie ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku - na obszarze określonym w studium jako: 
obszar o wiodącej funkcji przyrodniczej, lasy - pełna ochrona (wskazane dolesienia), obszar 
działań proekologicznych, wskazany do objęcia statusem obszaru chronionego krajobrazu, 
w planie ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (z wydzielonymi usługami).  

Ponadto, ustalenia w zakresie funkcji terenu jednego z dwóch mpzp sporządzonych na podstawie 
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, obejmującego teren położony w Płocku przy 
ul. Ciechomickiej, były niespójne z funkcją określoną w studium.  

Jak ustalono, w jednej gminie przekazano staroście kopie mpzp z opóźnieniem 
w stosunku do terminu określonego w art. 31 ust. 2 ustawy, tj. później niż w dniu wejścia 
w życie mpzp, a także w jednej gminie nie przekazano kopii studium i mpzp. I tak:  

- Burmistrz Miasta i Gminy Przysucha przekazał Staroście Powiatu Przysuskiego kopie mpzp 
pismami z dnia: 4 grudnia 2008 r. i 26 marca 2009 r., tj. po upływie 1,5 i 4 miesięcy od daty 
wejścia mpzp w życie, co było niezgodne z art. 31 ust. 2 ustawy.  

- W gminie Żelazków niezgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym wójt nie przekazał staroście kopii studium oraz mpzp, uchwalonych w dniu 
13 listopada 2009 r. 

W 2 gminach przeprowadzono procedurę uchwalania mpzp niezgodnie z ustawą, 
w  tym w jednej gminie, skutkowało to unieważnieniem uchwał rady gminy w sprawie mpzp, 
a ponadto w jednej gminie dokumentacja dotycząca przeprowadzenia procedury opracowania 
mpzp była niekompletna. I tak: 

- W gminie Czerwonak mpzp pn. „Koziegłowy - Czerwonak” (obejmujący obszar 950,0 ha) 
uchwalony przez Radę Gminy w dniu 16 lipca 2009 r., po upływie 5 lat i 8 miesięcy od podjęcia 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia tego mpzp, został unieważniony przez Wojewodę 
Wielkopolskiego m.in. na skutek braku zgodności obszaru objętego uchwałą w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia mpzp z granicami obszaru objętego uchwałą w sprawie mpzp. 
Koszt wykonania planu wyniósł 92,7 tys. zł (stanowiło to 80% wynagrodzenia uzgodnionego 
z projektantem). Mpzp pn. „Tereny wsi Owińska” (obszar 196,0 ha) uchwalony też 16 lipca 
2009 r., po upływie 2 lat od podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia tego planu, został 
unieważniony przez Wojewodę Wielkopolskiego m. in. na skutek rozpatrzenia i uwzględnienia 
uwagi, która nie została zgłoszona do projektu tego mpzp. Koszt wykonania tego planu wyniósł 
25,0 tys. zł. 
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- Wójt Gminy Godów w dniu 14 maja 2010 r. wszczął postępowanie o zamówienie publiczne, 
którego przedmiotem było opracowanie projektu zmiany mpzp wraz z przeprowadzeniem 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzonego mpzp, z naruszeniem procedury 
dotyczącej sposobu uchwalania mpzp. Wójt niezgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy, nie sporządził 
analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności 
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, a także nie wystąpił z wnioskiem do Rady 
Gminy o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp. Rada Gminy nie 
podjęła takiej uchwały z własnej inicjatywy. 

- W gminie Wieliszew stwierdzono, że w 10 zbadanych mpzp brakowało w wykazach opinii do 
projektu mpzp, daty przekazania ich do zaopiniowania, zaś w wykazach uzgodnień projektu mpzp, 
braku daty przekazania ich do uzgodnień, co było niezgodne ze wzorami tych wykazów, 
określonymi w załączniku odpowiednio nr 5 i 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu mpzp38.  

W 9 gminach stwierdzono niską efektywność oraz przewlekłość działań organów 
wykonawczych gmin w sprawnym opracowaniu mpzp. Najdłuższy okres od podjęcia uchwały 
przez radę gminy o przystąpieniu do sporządzenia mpzp do jego opracowania wyniósł 10 lat 
i 1 miesiąc. Główną przyczyną długiego okresu realizacji prac w tym zakresie był m.in. brak 
rozstrzygnięć w przypadkach przebiegu inwestycji infrastrukturalnych. Na przykład: 

- W gminie Czerwonak w latach 2007-2010 (do dnia 30 czerwca 2010 r.) podejmowano działania 
prowadzące do opracowania 10 projektów mpzp. W skrajnych przypadkach, od podjęcia uchwał 
o przystąpieniu do sporządzenia mpzp upłynęło: 10 lat i 1 miesiąc, 6 lat i 2 miesiące, 5 lat i 8 
miesięcy, w tym m.in.: w toku trwającej ponad 10 lat procedury zmierzającej do uchwalenia mpzp 
pn. „Osiedle Puszcza Zielonka” nie został rozstrzygnięty spór wokół przyjętego w tym projekcie 
układu komunikacyjnego. Plan ten nie został uchwalony, a zebrana dokumentacja 
zdezaktualizowała się. Wydatki na ten projekt w latach 2001-2004 wyniosły 35,3 tys. zł brutto; 
prace nad projektem mpzp pn. „Tereny wsi Mielno i Kliny” (realizowane przez 6 lat i 2 miesiące) 
zostały zawieszone na etapie uzgodnień projektu mpzp. Od dnia 11 grudnia 2006 r. nie zostały 
podjęte żadne działania w celu dokonania uzgodnienia projektu mpzp z Zarządem Dróg 
Powiatowych w Poznaniu. Jako przyczynę tego zaniechania – wskazano ograniczone możliwości 
kadrowe oraz spiętrzenie zadań w innych tematach. Na opracowanie przedmiotowego projektu 
wydatkowano 36,1 tys. zł. 

- Procedury stosowane w gminie Czerwonak przy sporządzania mpzp w większości przypadków nie 
doprowadziły do uchwalenia mpzp. Spośród 10 realizowanych procedur, do dnia 22 czerwca 
2010 r. tylko w 3 przypadkach uchwalono mpzp. 

- W gminie Żary w latach 2004-2010 (I połowa) uchwalono 3 mpzp, których opracowanie trwało 
od 17 do 20 miesięcy. Stwierdzono przewlekłość działań w zakresie tworzenia mpzp dla terenów 
przy ul. Serbskiej (318 ha). Wymóg uchwalenia tego planu wynikał z zapisów studium, a termin 
jego sporządzenia wyznaczono na rok 2007. Mpzp nie został uchwalony pomimo upływu 4,5 
rocznego okresu od podjęcia uchwały z dnia 29 grudnia 2005 r. o przystąpienia do sporządzenia 
planu. Na przewlekłość sporządzania planu wpłynęły w szczególności: błędne zapisy w umowie 
na wykonanie projektu mpzp, nieprzestrzeganie warunków tej umowy. Skutkowało to m.in. 
dezaktualizacją posiadanej dokumentacji, koniecznością zawarcia nowej umowy na opracowanie 
projektu mpzp. Wydatki na ten projekt w latach 2007-2010 (I połowa) wyniosły 73,2 tys. zł brutto. 
Ponadto niezgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym39, 
umowy dotyczące zlecenia opracowań planistycznych były zawierane bez wymaganej 
kontrasygnaty Skarbnika (Dotyczyło to umowy zawartej w dniu 07.09.2009 r. oraz umowy z dnia 
10.08.2009 r.). 

                                                 
38 Dz. U. Nr 164, poz. 1587. 
39 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.  
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- W gminie Zgierz, na 7 planów miejscowych przygotowywanych od 2004 r., do 30 czerwca 
2010 r., uchwalono tylko dwa (jeden po 5 latach i 3 miesiącach od dnia podjęcia uchwały 
o przystąpieniu do jego sporządzenia, a drugi po 4 latach i 7 miesiącach). Przewlekłe 
postępowanie stwierdzono przy sporządzaniu mpzp w przypadku niezakończonych postępowań, 
których procedura opracowywania trwa już powyżej 6 lat. Dotyczy to zmiany mpzp dla terenu 
ograniczonego ulicami ks. Szczepana Rembowskiego, Długą, Narutowicza, 1-go Maja (plan 
Długa) oraz planu dla rejonu położonego w obrębie ulic Dąbrowskiego, Narutowicza, 3-go Maja, 
ks. Jerzego Popiełuszki (plan Dąbrowskiego). Do dnia zakończenia kontroli, tj. 16 lipca 2010 r. 
nie opracowano również mpzp dla parku kulturowego „Miasto Tkaczy”, pomimo tego iż dla 
terenu tego istnieje obowiązek sporządzenia planu wynikający z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 40. Rada Miasta w dniu 24 czerwca 
2004 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla tego terenu. Dopiero 
w styczniu 2008 r. (tj. po upływie ok. 3,5 roku od podjęcia ww. uchwały) zlecono wykonanie prac 
analitycznych dla zinwentaryzowania tego obszaru. 

W 5 gminach stwierdzono nieprawidłowości w postępowaniu dotyczącym 
rozpatrywania wniosków w sprawie zmiany mpzp, polegające m.in. na niepowiadamianiu 
stron o załatwieniu sprawy, braku pisemnej informacji o sposobie załatwienia sprawy, 
niedotrzymywaniu terminów załatwiania spraw określonych w Kpa, tj. bez zbędnej zwłoki, 
nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Na przykład: 

- W okresie od 2002 r., tj. od uchwalenia mpzp, do gminy Godów wpłynęły 153 wnioski 
mieszkańców dotyczących zmiany mpzp. Tylko w dwóch przypadkach pisemnie poinformowano 
mieszkańców, że wnioski będą rozpatrywane w momencie tworzenia nowego planu. 
W pozostałych 151 przypadkach, naruszono art. 14 § 1 Kpa, zgodnie z którym sprawy należy 
załatwiać w formie pisemnej. Zgodnie z art. 14 § 2 Kpa, sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy 
przemawia za tym interes strony, a przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie, jednak treść oraz 
istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub 
podpisanej przez stronę adnotacji. Na wnioskach brak było adnotacji o sposobie załatwienia 
sprawy. 

- W latach 2007 – 2010 (I półrocze) wpłynęło do Urzędu Miasta Zabrze 8 wniosków 
o sporządzenie lub zmianę mpzp. Wnioski rozpatrzono w terminie od 1,5 – 22 miesięcy, przy czym 
w ciągu 1,5 miesiąca wysłano do 2 wnioskodawców pisemną odpowiedź o przekazaniu wniosku 
do projektów mpzp. W 6 przypadkach nie poinformowano stron o sposobie załatwienia wniosku, 
stosownie do art. 14 § 2 Kpa.  

- W latach 2007 - 2010 (I półrocze) do Urzędu Gminy Jaworze wpłynęło 80 wniosków o zmianę 
przeznaczenia nieruchomości. W 16 przypadkach (20%) odpowiedzi na wnioski, w których 
powiadamiano wnioskodawcę, że wnioski zostaną „przedstawione do rozpatrzenia Radzie Gminy 
do ewentualnej następnej zmiany mpzp”, nie  udzielono w  terminie miesięcznym, o którym mowa 
w art. 237 § 1, w zw. z art. 244 § 1Kpa. Odpowiedzi te udzielono odpowiednio od 33 do 148 dni 
od daty ich wpływu.  

3.2.3.3. Decyzje administracyjne  

W 28 gminach, spośród 32 skontrolowanych wobec braku mpzp kształtowanie przestrzeni 
nastąpiło w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

W badanym okresie w ww. gminach wydano łącznie 18.587 decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 2.830 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

                                                 
40 Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm. 
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Liczba  wydanych decyzji o warunkach zabudowy wyniosła 16.757, które objęły 
powierzchnię 9,1 tys. ha. Powierzchnia objęta tymi decyzjami była o 1,7 tys. ha większa od 
powierzchni objętej mpzp, uchwalonymi w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. , 
wynoszącej 7,5 tys. ha. Na przykład: 

- W gminie Santok 1,9% obszaru objęto mpzp, a ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenie 
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, gmina realizowała przez wydanie: 110 decyzji 
o  ustaleniu lokalizacji celu publicznego (poprzedzonych 116 wnioskami inwestorów), głównie 
dotyczących inwestycji liniowych, budowy linii energetycznych (38 decyzji), budowy gazociągów, 
wodociągów i kanalizacji (po 19 decyzji). Do końca czerwca 2010 r. zrealizowano ponad połowę 
inwestycji celu publicznego; 543 decyzje o warunkach zabudowy obejmujące 293,1 ha, na 
podstawie 564 wniosków inwestorów dotyczących przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej 
(206  wniosków) oraz zmiany decyzji o warunkach zabudowy (129). Starosta Gorzowski, na 
podstawie ww. decyzji, wydał 259 decyzji o pozwoleniu na budowę.  

- Gmina Puck posiadała 49 obowiązujących mpzp, obejmujących obszar 1941,8 ha, co stanowiło 
8,2% powierzchni gminy. Wójt wydał łącznie 222 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz 1.390 decyzji o warunkach zabudowy na obszary nie objęte mpzp. 

- W gminie Dobra brak mpzp dla 90% obszaru spowodowało, że lokalizację inwestycji ustalono na 
podstawie 145 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 1.461 decyzji 
o warunkach zabudowy obejmując obszar 261,2 ha, tj. 2,4% powierzchni gminy. 

W okresie objętym kontrolą największą liczbę decyzji o warunkach zabudowy, 
tj.  1.461 wydano w gminie Dobra, a najmniejszą w gminie Sopot, tj. 44. 

Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy 
i lokalizacji inwestycji celu publicznego, które polegały na: 

- ewidencjonowaniu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu 
publicznego niezgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzoru 
rejestrów decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego41 - w 19 gminach, na 
przykład: 

- w gminie Lębork rejestry decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 
rejestry decyzji o warunkach zabudowy prowadzono w skoroszytach na kartkach 
o  nieponumerowanych stronach, a w części opisowej rejestrów nie zachowano chronologii 
czasowej. Ponadto tabele opisowe rejestrów wydanych decyzji nie zawierały kolumny 
„Streszczenie ustaleń decyzji”, co stanowiło naruszenie przepisów 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 publicznego.  

- nieprzestrzeganiu terminów określonych w Kpa przy wydawaniu decyzji, w 4 gminach 
(Bartoszyce, Nowa Sól, Zgierz, Żary), na przykład: 

- w gminie Bartoszyce na 14 wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 13 
przypadkach (93%) decyzje wydano po upływie miesiąca od daty złożenia wniosków, bez 
powiadomienia stron o przyczynach zwłoki (wynosiła ona od 8 do 44 dni)  oraz o nowym 
terminie załatwienia sprawy. Było to niezgodne odpowiednio z  art. 35 § 3 oraz art. 36 § 1 
Kpa.  

                                                 
41 Dz. U. Nr 130, poz. 1385. 
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- niepodjęciu zawieszonego w 2008 r. postępowania o wydanie decyzji o ustalenie 
lokalizacji celu publicznego – w gminie Czerwonak. Stanowiło to naruszenie art. 58 
ust. 1 ustawy, 

- niepodjęciu zawieszonych postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 
podczas gdy od dnia złożenia wniosków w tych sprawach upłynęło ponad 12 miesięcy. 
Stanowiło to naruszenie art. 62 ust. 1 ustawy – 3 w gminach (Czerwonak, Kołobrzeg, 
Kobylanka), na przykład: 

- W gminie Kobylanka, nie podjęto 5 z 7 zawieszonych postępowań administracyjnych i nie 
wydano decyzji o warunkach zabudowy, pomimo że od zawieszenia postępowania 
administracyjnego upłynęło 12 miesięcy. 

- nieprzekazywaniu przez organ gminy marszałkowi województwa wydanych decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Było to niezgodne z art. 57 ust. 4 
ustawy w 4 gminach (Czerwonak, Nowa Sól, Gubin, Zgierz), na przykład: 

- W gminie Zgierz marszałkowi województwa przekazano jedynie 7 kopii z 46 decyzji 
ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.  

Z informacji uzyskanej  na podstawie art. 29 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK z 92 gmin 
wynika, że w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. wydano 63.670 decyzji 
o warunkach zabudowy oraz 11.784 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego.  

3.2.3.4. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy  

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy organ gminy w celu oceny aktualności studium 
i planów miejscowych dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, 
ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy 
ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji 
zamieszczonych w rejestrach, a wyniki analiz przekazuje radzie gminy, po uzyskaniu opinii 
gminnej lub innej właściwej,  komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz 
w czasie kadencji rady.  

W 17 gminach nie dokonywano ocen określonych w wyżej wymienionym przepisie 
ustawy. Na przykład: 

- W gminie Jaworze do dnia zakończenia kontroli (19 lipca 2010 r.) Wójt nie dokonał analizy zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, stosownie do art. 32 ust. 1 i 2  ustawy. Analizy takiej 
nie wykonano również w okresie poprzedniej kadencji Rady Gminy. W związku z brakiem tych 
analiz Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, 
stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy. 

- W gminie Pabianice w poprzedniej kadencji Rady Gminy (lata 2002-2006) nie dokonano analizy 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny aktualności studium, pomimo iż 
obowiązek ten wynikał z art. 32 ust. 1 ustawy. Analizy tej nie przeprowadzono również do dnia 
zakończenia kontroli, jednak zgodnie z wyżej powołanym przepisem czas na jej dokonanie 
i przekazanie Radzie Gminy, upływa z końcem kadencji Rady (w 2010 r.). 

- W mieście Pabianice, w czasie obecnej kadencji Rady Miejskiej, Prezydent Miasta nie dokonał 
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym mieście Pabianice, w celu oceny aktualności 
studium i planów miejscowych oraz nie ocenił postępów w opracowaniu tych planów, pomimo 
obowiązku z  art. 32 ust. 1 i 2 ustawy. W maju 2007 r. sporządzono projekt oceny aktualności 
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studium i miejscowych planów, jednakże nie zatwierdzono tego dokumentu i w konsekwencji nie 
przedstawiono Radzie Miejskiej. 

Jak ustalono w jednej gminie, niezgodnie z art. 32 ustawy, tj. bez opinii Gminnej 
Komisji Architektoniczno–Urbanistycznej, organ gminy przekazywał Radzie Gminy analizę 
zmian zagospodarowania przestrzennego gminy. I tak:  

- W gminie Moszczenica wójt dokonywał analizy zmian zagospodarowania przestrzennego gminy 
na podstawie wniosków mieszkańców gminy i potencjalnych inwestorów, do urzędu gminy 
wpłynęło 27 wniosków o zmianę planu (w tym 18 w I półroczu 2010 r.), z czego 23 uwzględniono 
podczas sporządzania projektu zmiany planu miejscowego dla sołectw Karlin i Jarosty. W związku 
z ustaleniami, wynikającymi z dokonanej analizy, występował do Rady Gminy ze stosownymi 
projektami uchwał dotyczących dokumentów planistycznych. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy 
o  planowaniu, analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy dokonaną w celu oceny 
aktualności studium lub planów miejscowych, należy przedłożyć Radzie Gminy dopiero po 
uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej. 

Ustalono, że Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, powołana w dniu 6 czerwca 
2005 r. wbrew art. 8 ust. 3 i 6 ustawy  nie działała  jako organ doradczy w sprawach planowania 
i zagospodarowania przestrzennego.  

 Ponadto stwierdzono nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania 5 gminnych 
komisji urbanistyczno –architektonicznych. Polegały one na wydawaniu opinii przez Gminne 
KUA, po upływie kadencji, nieustalaniu organizacji i trybu działania Gminnych KUA, 
nieprotokołowaniu posiedzeń, powołaniu członka Komisji niezgodnie z przepisami ustawy. 
I tak: 

- W gminie Lębork Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, pomimo że została powołana 
na okres do 31.12.2006 r., w 2007 r. opiniowała projekt planu osiedla Lębork-Wschód, w lipcu 
2008 r. – zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lęborka, a w sierpniu 2008 r. – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru ulic Buczka i Kossaka w Lęborku. 

- W gminie Żelazków zarządzeniem z dnia 25 lutego 2008 r. Wójt powołał Gminną KUA w celu 
zaopiniowania zmian studium oraz mpzp, realizowanych dla działki 166/1 w obrębie Kokanin, nie 
ustalając w drodze regulaminu jej organizacji i trybu działania. Było to działanie sprzeczne  
z art. 8 ust. 3 ustawy. Zastępca przewodniczącego Gminnej KUA, powołany przez Wójta, był 
jednocześnie członkiem zespołu autorskiego projektu przedmiotowego mpzp oraz autorem 
(jedynym) prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium, dotyczącej działki 
nr 166/1. Ponadto na mocy § 5 zarządzenia Wójta Gminy Żelazków z dnia 25 lutego 2008 r., 
inwestor pokrywał koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej KUA, a więc organu doradczego 
wójta, który – w tym przypadku – miał opiniować projekty zmiany studium i mpzp, wykonywane 
w interesie tego inwestora.   

- W gminie Czerwonak, niezgodnie z regulaminem działania, powołanej zarządzeniem z dnia 
18 stycznia 2007 r. GKUA, nie protokołowano wszystkich posiedzeń tej komisji. W kontrolowanym 
okresie odbyło się ich 41, z tego tylko 20 zostało zaprotokołowanych (do 16 czerwca 2010 r.). 
W gminie brak było kompletnych dokumentów odzwierciedlających przebieg prac Gminnej KUA, 
brak było ewidencji opinii wydanych przez tę komisję. Ponadto, w czterech posiedzeniach 
Gminnej KUA, których przedmiot stanowiło rozpatrzenie projektów mpzp zasiadały osoby będące 
autorami rozpatrywanych projektów.  

- W gminie Pabianice powołana Gminna KUA nie funkcjonowała jako organ doradczy w sprawach 
planowania i zagospodarowania przestrzennego (w kontrolowanym okresie nie odbyło się żadne 
posiedzenie).  
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Ponadto jeden z członków Komisji - Zastępca Wójta - powołany został w jej skład z naruszeniem 
art. 8 ust. 6 ustawy, gdyż nie posiadał wykształcenia i przygotowania fachowego, związanego 
bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego.  

- W gminie Moszczenica, powołana w dniu 6 czerwca 2005 r., nie funkcjonowała jako organ 
doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, ponieważ nie odbyło się 
żadne jej posiedzenie. 

3.2.3.5. Planowanie i zagospodarowanie obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych 

Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, która weszła w życie 
26 listopada 2007 r., na państwa członkowskie nałożono zobowiązania, wynikające 
z  Dyrektywy. Zobowiązania te polegają na konieczności opracowania wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego, map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego i planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich publicznego udostępnienia. 

Dyrektywa wymaga długoterminowego procesu planowania, który odbywać się będzie 
w trzech etapach. Państwa członkowskie zobligowane są do sporządzenia: 

1. Wstępnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 r.  
2. Map zagrożenia i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 r.  
3. Planów zarządzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 r.  

Z art. 84 ustawy – Prawo wodne42 wynika, że obszary, o których mowa w art. 79 ust. 
2, uwzględnia się przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Art. 79 ust. 2 tej ustawy stanowi, że dla 
potrzeb planowania ochrony przed powodzią dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej sporządza studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalające granice zasięgu wód 
powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony 
przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz 
ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dokonuje 
podziału obszarów na: obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich 
zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową; obszary służące przepuszczeniu wód 
powodziowych (obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią); obszary potencjalnego 
zagrożenia powodzią. 

W dokumencie pn. „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
Projekt”, opracowanym w MRR założono m.in., że polityka przestrzenna, dążąc do realizacji 
celów rozwojowych kraju, musi zapewniać zwiększenie odporności kraju na różnorakie 
zagrożenia, w tym w szczególności o charakterze energetycznym i naturalnym. W zakresie 
zagrożeń naturalnych polityka przestrzenna zmierzać będzie do zwiększenia stopnia 
uwzględniania oraz integrowania działań związanych z ochroną przed zagrożeniami 

                                                 
42 Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm. 
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naturalnymi i katastrofami – w pierwszej kolejności zagrożeń związanych z gospodarką 
wodną oraz skutkami zjawisk ekstremalnych. W planach zagospodarowania przestrzennego 
więcej uwagi zostanie poświęcone kwestiom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 
nietechnicznej regulacji stosunków wodnych i kompleksowej odporności na ekstremalne 
zjawiska klimatyczne – także przez tworzenie i rozwój infrastruktury kryzysowej.  

Z treści projektu KPZK wynika m.in., że w polityce przestrzennej zarówno okresu 
gospodarki centralnie planowanej, jak i w latach transformacji systemowej nie uwzględniano 
w wystarczającym stopniu spraw ochrony przed zagrożeniami wywołanymi przez czynniki 
naturalne i katastrofy. Stwierdzono też, że najczęściej dotykane klęską powodzi są tereny 
położone w dorzeczu górnej Odry i górnej Wisły. Obszary zagrożenia powodziowego zostały 
przedstawione na poniższym rysunku. 

Rys. 4. Obszary zagrożenia powodziowego 

Źródło: Opracowana w MRR „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 11 ustawy w studium określa się w szczególności obszary 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych, obowiązek określenia 
tych obszarów w mpzp wynika z art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy. 

Z kontroli wynika, że:  

- na obszarach 2 gmin, tj. Kobylanka i Żary nie występuje ryzyko zagrożenia 
powodziowego, 

- w 20 gminach w obowiązujących studium zostały określone obszary narażone na ryzyko 
czasowego zalewania przez wodę, a także zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,  



Ważniejsze wyniki kontroli 

 56 

- w 10 gminach w obowiązujących studium nie określono terenów zagrożonych 
powodziami i obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, w tym w jednej 
gminie nie posiadano danych o dokładnej lokalizacji i powierzchni takich obszarów. 
Na przykład: 

- W gminie Elbląg w studium nie zostały uwzględnione obszary narażone na niebezpieczeństwo 
powodzi i osuwania się mas ziemnych. 

- W gminie Przysucha zarówno w części opisowej jak i graficznej studium nie określono 
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (art. 10 ust. 2 pkt 11 ustawy). W studium 
zapisano jedynie, iż w dolinach rzek Radomki i Wiązownicy występują tereny zalewowe 
i  podtapiane. Na terenie gminy Przysucha znajdują się przyległe do rzeki Radomki (na 
długości ok. 22 km) użytki zielone i grunty zalesione o pow. ok. 255,0 ha i 38,0 ha 
o  potencjalnym zagrożeniu zalewowym.  

- W gminie Gubin zapisy studium oraz uchwalonych w okresie objętym kontrolą mpzp, nie 
określały obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Projekty uchwalanych 
w  okresie objętym kontrolą mpzp były  przesyłane do uzgodnienia Dyrektorowi RZGW we 
Wrocławiu, który stwierdzał, że tereny objęte projektowanymi mpzp nie były obszarami 
narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi. W takcie kontroli ustalono, że na części terenu 
miasta istniały tereny o zasięgu wezbrań powodziowych, obszar ten wyniósł 74,0 ha. Dla tego 
obszaru nie było uchwalonego mpzp. 

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne dla zapewnienia szczelności 
i stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania się wykonywania obiektów 
budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m 
od stopy wału po stronie odpowietrznej. 

W 5 gminach wydawano decyzje o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budowę 
dotyczące nieruchomości położonych na obszarach zagrożonych powodzią. Na przykład: 

- W gminie Nowa Sól w trakcie kontroli stwierdzono, że w latach 2007, 2008, 2009 wydano 30 
decyzji o warunkach zabudowy na terenach położonych nad rzeką Odrą, tj. w miejscowościach 
Kielcz, Stara Wieś, Przyborów, Stany, dotyczące działek położonych na terenach narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi. Starosta Nowosolski wydał 21 decyzji o pozwoleniu na budowę 
budynków mieszkalnych, ponieważ w decyzjach o warunkach zabudowy, wydanych przez organ 
gminy, nie było zapisów, które mogłyby stanowić podstawę odmowy wydania decyzji 
o pozwoleniu na budowę.  

- W gminie Płock w latach 2007 – 2010 (I półrocze) wydano łącznie 71 decyzji o warunkach 
zabudowy i 20 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zalewowych. 
W wyniku badania 14 z 71 (20%) postępowań i 4 z 20 (25%) postępowań dotyczących inwestycji 
celu publicznego ustalono, że w zbadanych przypadkach uzyskano pozytywną opinię 
z  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Płocku, w związku z art. 79 ust. 2 i art. 84 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.  

- W gminie Tychy wydano 1 decyzję o pozwoleniu na budowę w odległości mniejszej niż 50 m od 
rzeki Gostynki. Wydane pozwolenia na budowę, wymagały uzgodnień wynikających z przepisów 
szczególnych tj. decyzji Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Katowicach, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Śląskiego, który decyzją 
zwolnił z zakazu wykonania robót budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wałów 
przeciwpowodziowych rzeki Gostynki z zastrzeżeniem warunków m.in. „organ wydający oraz 
administrator wałów przeciwpowodziowych nie będą ponosić odpowiedzialności za straty 
związane z podwyższonym stanem wód w rzece” i wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli  

W trakcie przygotowania kontroli realizacji zadań w zakresie planowania 
i zagospodarowania przestrzennego przez organy administracji rządowej i jednostki 
samorządu terytorialnego zostały wykorzystane ustalenia kontroli NIK kształtowania polityki 
przestrzennej w gminach jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji, którą objęto 
okres od 11 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2006 r.43  

Stwierdzono m.in., że gminy nie wykazały zaangażowania w planowaniu 
przestrzennym, na co wskazywał niewystarczający, w stosunku do potrzeb, wzrost 
powierzchni obszarów gmin, objętej miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego.  

Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stanowił istotne 
utrudnienia w rozpoczęciu realizacji inwestycji, skutkując również wyhamowaniem tempa 
ich rozwoju. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obowiązująca od 
11  lipca 2003 r., utrzymała zasadę fakultatywności planowania jednocześnie powodując 
utratę ważności, obowiązujących mpzp uchwalonych przed 1 stycznia 1995 r. Na terenach 
gdzie mpzp utraciły moc, realizacja inwestycji była możliwa jedynie w oparciu o decyzje 
o  warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Kontrola wykazała przewlekłość 
prowadzonych postępowań w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. NIK stwierdziła, że pozostawienie 
urzędnikowi, zamiast powszechnie obowiązującym przepisom prawa, rozstrzygania 
o  sposobie zagospodarowania i zabudowy terenu stanowi mechanizm korupcjogenny.  

Dla przygotowania kontroli wykorzystane zostały również doniesienia prasowe, które 
wskazywały na liczne problemy związane z planowaniem i zagospodarowaniem 
przestrzennym. 

Do kontroli zostały wytypowane jednostki, na podstawie doboru celowego, 
dokonanego na podstawie przeprowadzonego rozeznania. Do kontroli wytypowano:  

- 8 województw, uwzględniając obszary charakteryzujące się wysokim stopniem 
zurbanizowania, o rozwiniętej infrastrukturze, na których planuje się rozbudowę sieci 
drogowej,  

- 32 gminy, zlokalizowane na obszarze wytypowanych 8 województw, wybierając 2 gminy 
miejskie o liczbie co najmniej 40 tys. mieszkańców oraz 2 gminy wiejskie, położone 
w pobliżu dużych aglomeracji miejskich. Na obszarze tych gmin występował duży ruch 
budowlany. 

                                                 
43   Informacja o wynikach kontroli kształtowania polityki przestrzennej w gminach jako podstawowego instrumentu rozwoju 

inwestycji, Nr ewid. 8/2008/P06107/KSR. 
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4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu 
kontroli 

Kierownik kontrolowanej jednostki, Burmistrz Miasta i Gminy Września, odmówił 
podpisania protokołu kontroli. Pozostałe protokoły kontroli (42) zostały podpisane bez 
zastrzeżeń.  

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do kierowników skontrolowanych 
jednostek, NIK sformułowała wnioski pokontrolne dotyczące m.in.: 

- przyspieszenia opracowania prognozy oddziaływania na środowisko Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz przedłożenia Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju Radzie Ministrów, 

- zapewnienia dokonywania uzgodnień studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w terminach ustalonych przez organy gmin, zgodnie z art. 25 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

- przyjęcia jednolitej procedury dokonywania uzgodnień i opiniowania projektów i zmian 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego,  

- aktualizacji dokumentów planistycznych niezbędnych dla prawidłowego kształtowania 
polityki przestrzennej, 

- powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (wojewódzkiej i gminnej) 
i dostosowania jej składu do wymogów art. 8 ust 6 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym,  

- zintensyfikowania działań zmierzających do zwiększenia obszarów objętych 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

- przestrzegania określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
zasad i trybu przy dokonywaniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, 

- dokonywania analiz i ocen aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, 

- opracowania i aktualizowania wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 

- prowadzenia rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego i decyzji o warunkach zabudowy z uwzględnieniem wszystkich danych 
wymienionych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2001 r. 
w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
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- terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

Kierownicy skontrolowanych jednostek poinformowali NIK o sposobie wykorzystania 
uwag oraz o realizacji wniosków pokontrolnych.  

Spośród sformułowanych 121 wniosków pokontrolnych, zrealizowano 89, w trakcie 
realizacji było 25 wniosków, a 7 wniosków nie zostało jeszcze zrealizowanych.  

Minister Infrastruktury w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przekazał 
informację o planowanych działaniach w zakresie aktualizacji zarządzenia w sprawie 
regulaminu GKUA. 

Minister Rozwoju Regionalnego poinformował, że KPZK wraz z „Prognozą 
oddziaływania na środowisko” była przedmiotem konsultacji społecznych, które trwały do 
dnia 21 września 2010 r. W związku ze zgłoszonymi uwagami podjęto w MRR prace nad 
wprowadzeniem zmian w opracowanych dokumentach. Ponadto w Ministerstwie rozpoczęto 
prace w celu zarchiwizowania dokumentacji, dotyczącej realizacji zadań w zakresie 
planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

Kierownicy pozostałych jednostek kontrolowanych, tj. marszałkowie województw, 
wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast poinformowali o podjętych działaniach dla 
realizacji wniosków pokontrolnych, w tym m.in. o podjęciu prac na rzecz aktualizacji planów 
zagospodarowania przestrzennego województwa, wyeliminowaniu nieprawidłowości 
dotyczących funkcjonowania WKUA, dokonywaniu analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz ocen aktualności studium i mpzp i przedstawieniu jej wyników radzie 
gminy, kontynuowaniu prac nad opracowaniem mpzp, wywiązaniu się z obowiązku 
przekazania kopii uchwalonych mpzp marszałkowi, ewidencjonowaniu decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami prawa oraz o zapoznaniu 
pracowników z uwagami zawartymi w wystąpieniach pokontrolnych, w celu wyeliminowania 
w przyszłości nieprawidłowości lub uchybień. 

Delegatura NIK w Zielonej Górze w wyniku kontroli przeprowadzonej w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lubuskiego zawiadomiła Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych przy Resortowej Komisji Orzekającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o faktach noszących znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 
polegających na udzieleniu zamówienia publicznego wykonawcy opracowania pt. „Zmiana 
Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego uchwałą 
XXXVII/272/2002 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 października 2002 r. – 
kontynuacja prac”, naruszając przepis art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, co stanowiło naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych określone w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Finansowe rezultaty kontroli wynosiły ogółem 800,5 tys. zł, z tego: 

- uszczuplenia środków lub aktywów – 29,3 tys. zł, 

- kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa – 
42,4 tys. zł,  

- kwoty nienależnie uzyskane  – 179,7 tys. zł, 
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- kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami – 
189,1 tys. zł, 

- potencjalne finanse lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości  – 360,00 tys. zł. 

Do ocen, uwag i wniosków zawartych w jednym wystąpieniu pokontrolnym zgłoszono 
zastrzeżenia, tj. zastrzeżenia zgłosił Burmistrz Miasta i Gminy Września, które zostały 
rozpatrzone w następujący sposób: 

- Komisja Rozstrzygająca NIK, powołana w dniu 14 października 2010 r. przez Prezesa 
NIK, podjęła uchwałę z dnia 22 października 2010 r. o uwzględnieniu w całości jednego 
zastrzeżenia dotyczącego oceny przewlekłości postępowań w sprawie ustalenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniła w części dwa 
zastrzeżenia dotyczące nieprzeprowadzenia oceny aktualności studium oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe zastrzeżenia oddaliła. 
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5. Załączniki 

5.1. Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek 
organizacyjnych NIK, które przeprowadziły w nich kontrole 

Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego 

- Ministerstwo Infrastruktury 

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Delegatura NIK w Gdańsku 

- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

- Urząd Miejski w Lęborku 

- Urząd Gminy Puck 

- Urząd Gminy Wejherowo 

- Urząd Miasta Sopotu 

Delegatura NIK w Katowicach 

- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

- Urząd Miasta Tychy 

- Urząd Miasta Zabrze 

- Urząd Gminy Jaworze 

- Urząd Gminy Godów 

Delegatura NIK w Łodzi 

- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

- Urząd Gminy Pabianice 

- Urząd Miejski w Pabianicach 

- Urząd Miasta Zgierza 

- Urząd Gminy w Moszczenicy 

Delegatura NIK w Olsztynie 

- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

- Urząd Gminy Gietrzwałd 

- Urząd Miasta Ełk 

- Urząd Gminy Elbląg 

- Urząd Miasta Bartoszyce 
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Delegatura NIK w Poznaniu 

- Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

- Urząd Gminy Żelazków 

- Urząd Miasta i Gminy Września 

- Urząd Gminy Czerwonak 

- Urząd Miasta Piła 

- Wielkopolskie Biuro Planowania i Rozwoju 

Delegatura NIK w Szczecinie 

- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

- Urząd Miasta Koszalin 

- Urząd Miasta Kołobrzeg 

- Urząd Gminy Dobra 

- Urząd Gminy Kobylanka 

Delegatura NIK w Warszawie 

- Urząd Miasta i Gminy Przysucha 

- Urząd Miasta Ciechanów 

- Urząd Gminy Wieliszew 

- Urząd Miasta Płock 

- Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie 

Delegatura NIK w Zielonej Górze 

- Urząd  Marszałkowski Województwa Lubuskiego 

- Urząd Miasta Żary 

- Urząd Gminy Santok 

- Urząd Gminy Nowa Sól 

- Urząd Miasta Gubin 

5.2. Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, 
odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność 

1. W okresie objętym kontrolą, funkcję ministra właściwego do spraw budownictwa, 
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej pełnili: 

- Pan Andrzej Aumiller Minister Budownictwa od 3 listopada 2006 r. do 13 sierpnia 
2007 r., 
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- Pan Mirosław Barszcz Minister Budownictwa od 13 sierpnia 2007 r. do 16 listopada 
2007 r., 

- Pan Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury od 16 listopada 2007 r.  

2. W okresie objętym kontrolą, funkcję Ministra Rozwoju Regionalnego pełnili: 

- Pani Grażyna Gęsicka od  31 października 2005 r. do 15 listopada 2007 r. 

- Pani Elżbieta Bieńkowska  od dnia 16 listopada 2007 r.  

5.3. Wykaz aktów prawnych 

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 
Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1590 ze zm. 

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm. 

5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie –  
Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm. – uchylona z dniem 1 kwietnia 2009 r. przez 
art. 82 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206). 

6. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie – Dz. U. Nr 31, poz. 206 – obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r. 

7. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych – Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1593 ze zm. – uchylona z dniem 1 stycznia 2009 r. przez  art. 60 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458). 

8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz. U. Nr 223, 
poz.1458 - obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. 

9. Ustawa dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych –  
Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm. 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 
Dz. U. Nr 118, poz. 1233. 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakres projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Dz. U. Nr 164, 
poz. 1587. 

12. Rozporządzenie 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 przestrzennego - Dz. U. 
Nr 164, poz.1588. 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń 
i nazewnictwa stosowanego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
oraz w decyzji o warunkach zabudowy - Dz. U. Nr 164, poz.1589. 

14. Rozporządzenie 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 publicznego - Dz. U. Nr 130, poz.1385. 
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15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów 
rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę – 
Dz. U. Nr 120, poz. 1129 ze zm. – uchylone z dniem 13 lutego 2009 r. przez art. 3 ustawy 
z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów oraz urbanistów oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 210, poz. 1321). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów 
rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę –  
Dz. U. Nr 23, poz. 135. 

 

5.4. Szczegółowe tabele i zestawienia liczbowe 

 

Tabela 2. Wykaz ekspertyz wykonanych na potrzeby KPZK  

Lp. Autor Tytuł 
1. prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski Prawne uwarunkowania KPZK 

2. prof. dr hab. Marek Okólski Bilans demograficzny Polski w roku 2033 

3. doc. dr hab. Marek Kupiszewski Zmiany i problemy demograficzne a rozwój przestrzenny 

4. dr hab. Andrzej Mizgajski Wymiar przestrzenny zobowiązań prawnych w zakresie ochrony 
środowiska 

5. doc. dr hab. Marek Degórski Przyrodnicze aspekty zagospodarowania przestrzennego kraju - 
rekomendacje dla KPZK 

6. prof. dr hab. Leszek Starkel  

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz 

Konsekwencje zmian klimatycznych dla przemian 
w zagospodarowaniu przestrzennym kraju - rekomendacje 
dla KPZK 

7. prof. dr hab. Bolesław Domański Mechanizmy terytorialnego różnicowania inwestycji 
kapitałowych - rekomendacje dla KPZK 

8. dr hab. Krystyna Gawlikowska–
Hueckel 

Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające 
z położenia w Regionie Bałtyckim - rekomendacje dla KPZK 

9. dr hab. Tadeusz Palmowski Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające 
z położenia w sąsiedztwie z Obwodem Kaliningradzkim 
Federacji Rosyjskiej - rekomendacje dla KPZK 

10. prof. dr hab. Marek Proniewski Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające 
z sąsiedztwa z Białorusią i Litwą 

11. dr hab. Andrzej Miszczuk 

mgr Bogdan Kawałko 

Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające 
z sąsiedztwa z Ukrainą 

12. dr Izabela Mironowicz 

dr Magdalena Mlek 

dr Magdalena Belof, 

prof. dr hab. Tadeusz Zipser 

Tomasz Polański 

Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające 
z sąsiedztwa z Republiką Czech 

13. dr Marek Więckowski Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające 
z położenia w sąsiedztwie ze Słowacją - rekomendacje 
dla KPZK 

14. prof. dr hab. Stanisław Ciok Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające 
z sąsiedztwa przestrzennego Republiką Federalną Niemiec 

15. dr Kazimierz Szefler 

dr hab. Kazimierz Furmańczyk 

Zagospodarowanie i rozwój przestrzenny sfery przybrzeżnej 
Bałtyku 

16. prof. dr hab. Marek Dutkowski Zmiany funkcji i tendencji rozwojowych miast Polski Północno 
– Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem roli Szczecina 
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17. prof. dr hab. Andrzej Lisowski, 

dr Mirosław Grochowski 

Procesy suburbanizacji, ich uwarunkowania, formy 
i konsekwencje 

18. dr Marek Tomasz Śleszyński Ocena powiązań gospodarczych i kapitałowych między miastami 

19. 
A 

Waldemar Kuryłowicz Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych 
do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem obecnych planów 
inwestycyjnych GDDKiA 

19. 
B 

prof. dr hab. Jan Burnewicz Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych 
do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem docelowej 
struktury modalnej transportu 

19. 
C 

dr Jan Friedberg Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych 
do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem prognozowanych 
natężeń ruchu 

19. 
D 

doc. dr hab. Zbigniew Taylor Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych 
do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju 
komunikacji transportowej 

19. 
E 

prof. dr Wojciech Suchorzewski Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych 
do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
równoważenia rozwoju transportu 

20. dr hab. inż. Jan Winter Perspektywy rozwoju transportu wodnego śródlądowego 

21. prof. dr hab. inż. Michał Jasiulewicz Sieć osadnicza małych i średnich miast i osad wiejskich 
a problem rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
(OZE), ze szczególnym uwzględnieniem produkcji biomasy – 
rekomendacje dla KPZK 

22. prof. dr hab. Krzysztof Gasidło,  

prof. nzw. mgr Krystyna Pręda 

Obszary metropolitarne i wielkie miasta a problem rozwoju i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) – 
rekomendacje dla KPZK 

23. prof. Krystian Heffner Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski 
w perspektywie 2033 – rekomendacje dla KPZK 

24. dr hab. Jerzy Bański Przemiany funkcjonalno – przestrzenne terenów wiejskich – 
diagnoza, rekomendacje dla KPZK 

25. prof. dr hab. Rosner Uwarunkowania społeczno gospodarcze związane 
z  restrukturyzacją funkcji rolniczej wsi – diagnoza 
i  rekomendacje dla KPZK 

26. prof. dr hab. Elżbieta Kryńska Rynki pracy, a zagospodarowanie przestrzenne kraju 
w  perspektywie 2030 

27. prof. dr hab. Roman Ney 

 dr inż. Krzysztof Galos 

Bilans polskich surowców energetycznych i skalnych. Kierunki 
polityki przestrzennej w zakresie wykorzystania złóż; problemy 
ochrony złóż i terenów eksploatacyjnych - rekomendacje dla 
KPZK 

28. Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania im. Stanisława 
Leszczyńskiego PAN 

Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym - 
rekomendacje dla KPZK 

29. prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz 

dr inż. Sławomir Anusz 

dr hab. Elżbieta Kielecka 

dr Elżbieta Kozubek 

Monitoring zagospodarowania przestrzennego – rekomendacje 
dla KPZK 

30. dr Leszek Sikorski Ochrona zdrowia - rekomendacje dla KPZK 

31. prof. dr hab. Elżbieta Nachlik Gospodarka wodna w kontekście przestrzeni kraju - 
rekomendacje dla KPZK 

32. prof. dr hab. Rafał Piwowarski Modele edukacji dla potrzeb Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 
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33. Janusz Gałęziak Pomoc społeczna i wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych. Diagnozy obecnego stanu i  perspektywy 
oraz kierunki zmian w kontekście skutków dla przestrzeni Polski 
w perspektywie lat 2015 i 2033 

34. Akademia Obrony Narodowej: 

płk dr inż. Z. Lach 

dr hab. J. Skrzyp 

ppłk dr A. Łaszczuk 

Problemy obronności i bezpieczeństwa państwa oraz wynikające 
z tego konflikty i ograniczenia rozwoju przestrzennego - 
rekomendacje dla KPZK 

35. Akademia Obrony Narodowej: 

płk dr inż. Z. Lach 

dr hab. J. Skrzyp 

ppłk dr A. Łaszczuk 

Odporność układu polskiej przestrzeni na zakłócenie zewnętrzne 
– przestrzenne i terytorialne uwarunkowania obronności i 
bezpieczeństwa państwa - rekomendacje dla KPZK 

36. prof. dr hab. Andrzej Rychard Socjologiczne uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski - 
rekomendacje dla KPZK 

37. prof. dr hab. Jacek Malko, 

dr inż. Zygmunt Parczewski 

Przestrzenne uwarunkowania i potrzeby terytorialne związane 
KPZK rozwojem systemów technicznej infrastruktury 
energetycznej - rekomendacje dla KPZK 

38. prof. dr hab. Andrzej Klasik 

prof. dr hab. Florian Kuźnik 

Pozycja aglomeracji Górnośląskiej w koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, jej przekształcenia i wizje rozwoju 

 

5.5. Wykaz organów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Minister Infrastruktury 

6. Minister Rozwoju Regionalnego 

7. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

8. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 

9. Rzecznik Praw Obywatelskich 

10. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

11. Sejmowa Komisja Infrastruktury 

12. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

13. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej 

14. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej 

15. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

16. Marszałkowie województw 
 


