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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno1 

 

Paweł Silbert, Prezydent Miasta od 10 listopada 2002 r.  

 

1. Ocena podjętych działań celem realizacji wniosków pokontrolnych. 

2. Ocena rzetelności informacji przesłanych do NIK. 

Lata 2017 (od zakończenia poprzedniej kontroli) – 15 marca 2019 r.  

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

Aleksander Górniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LKA/57/2019 z 28 lutego 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-1a) 

 

                                                      
1 Dalej „Urząd” lub „Gmina”. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Prezydenta podjęte celem 
wykonania wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej w 2017 r. kontroli P/17/015 
Gospodarka złożami strategicznych surowców kopalnych. 

Prezydent podjął działania celem wykonania pierwszego oraz zrealizował drugi  
z wniosków pokontrolnych NIK, a przekazana przez niego informacja o sposobie ich 
wykonania była rzetelna. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Ocena stanu realizacji wniosków pokontrolnych NIK 
z kontroli P/17/015- Gospodarka złożami strategicznych 
surowców kopalnych. 

1.1. Stan realizacji wniosków pokontrolnych 

W wystąpieniu pokontrolnym LKA.410.017.01.2017/P/17/2017 z dnia 11 grudnia 
2017 r., w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, NIK sformułowała 
następujące wnioski pokontrolne: 

1. Podjęcie działań mających na celu ujawnienie w dokumentacji planistycznej 
Gminy złoża węgla kamiennego „Jan Kanty Szczakowa”. 

2. Prowadzenie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodne z wzorami (nr 1 i nr 3), 
określonymi w  rozporządzeniu 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 publicznego5. 

(akta kontroli str. 21) 

W zakresie realizacji wniosków stwierdzono, że: 

Wniosek pokontrolny nr 1 

Uchwałą nr XXXVIII/545/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 lutego  
2018 r. przystąpiono do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego6 miasta Jaworzna przyjętego uchwałą  
Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. W uzasadnieniu uchwały 
wskazano, że obowiązujące Studium wymaga m.in. aktualizacji przez ujawnienie 
w nim złoża węgla kamiennego „Imielin Północ” oraz granic złoża „Jan Kanty 
Szczakowa”, które wykraczają poza wskazany w Studium obszar złóż „Jan Kanty” 
i „Jan Kanty II”. 

(akta kontroli str. 22-23) 

W dniu 10 lipca 2018 r. Miasto Jaworzno, po przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, zawarło umowę na wykonanie zadania  
pn. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jaworzna. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 10 stycznia 
2020 r. Na czas przeprowadzenia niniejszej kontroli NIK, zrealizowany został I i II 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5 Dz. U. Nr 130, poz. 1385, zwanym dalej: „rozporządzenie w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz 

wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”. 
6 Dalej: „Studium”. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

Etap przedmiotu umowy, tj. m.in. sporządzono projekt kierunków zagospodarowania 
przestrzennego jako projekt do opiniowania wewnętrznego. W dokumencie tym, 
w części dotyczącej udokumentowanych złóż kopalin w granicach gminy Jaworzno 
ujawnione było m.in. złoże węgla kamiennego „Jan Kanty Szczakowa”, jako złoże 
rozpoznane szczegółowo o zasobach geologicznych bilansowych w wysokości 
146 531 tys. ton i powierzchni złoża w granicach Jaworzna 1 079,3 ha. 

Tym samym należy uznać, że Prezydent podjął działania mające na celu realizację 
pierwszego wniosku pokontrolnego NIK, tj. ujawnienie w dokumentacji planistycznej 
Gminy złoża węgla kamiennego „Jan Kanty Szczakowa”. 

(akta kontroli str. 24, 27, 32, 39-44) 

Wniosek pokontrolny nr 2 

W ramach przeprowadzonej przez NIK w 2017 r. kontroli stwierdzono,  
że prowadzone przez Urząd rejestry decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego były niezgodne z wzorami (nr 1 i nr 3) 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru rejestru 
decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, tj. nie zawierały one części wymaganych danych, w tym 
dotyczących: streszczenia ustaleń decyzji i okoliczności związanych z ewentualnym 
wygaśnięciem, stwierdzeniem nieważności lub zmiany tych decyzji, określenia 
terenu inwestycji (obręb, oznaczenie nieruchomości). 

(akta kontroli str.1 9-20,) 

W okresie od zakończenia kontroli NIK z 2017 r. Urząd wydał cztery decyzje 
o warunkach zabudowy i 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym. 

Wszystkie decyzje były ujęte w rejestrach prowadzonych przez Urząd zgodnie  
ze wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru 
rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Tym samym należy uznać, że Prezydent zrealizował drugi wniosek pokontrolny NIK. 
(akta kontroli str. 46-47, 74-76) 

1.2. Informacje przekazywane do NIK na temat stanu realizacji 
wniosków pokontrolnych 

W dniu 3 stycznia 2018 r. Prezydent Miasta Jaworzna, wypełniając dyspozycję  
art. 62 ustawy o NIK, przesłał do Delegatury NIK w Katowicach informację  
o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych.  

W zakresie wykonania pierwszego wniosku pokontrolnego wskazał on, że korekta 
nazw i granicy złoża węgla kamiennego „Jan Kanty Szczakowa” zostanie dokonana 
przy pierwszej zmianie Studium. Z kolei w zakresie realizacji drugiego wniosku 
pokontrolnego wskazał on, że: „(…) prowadzone przez gminę rejestry zostały 
uzupełnione o brakujące elementy i w chwili obecnej prowadzone są w formie 
wymaganej ww. rozporządzeniem”. 

W świetle ustaleń niniejszej kontroli należy uznać, że przekazana informacja  
na temat stanu realizacji wniosków pokontrolnych była zgodna z stanem 
faktycznym. 

(akta kontroli str. 1a) 

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

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden  
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń,  
zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Katowice, dnia 26 marca 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Aleksander Górniak 

Gł. specjalista kontroli państwowej 

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

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 
 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


