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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Zakopanem ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane1 

 

Piotr Bąk, Starosta Tatrzański, od 1 grudnia 2014 r.2 

 

1. Przygotowanie służb do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

Lata 2016-2018 (do dnia rozpoczęcia kontroli). Badaniami mogły być objęte także 
działania wcześniejsze jeśli miały wpływ na kontrolowaną działalność. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

1. Wojciech Graca, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/356/2018 z 26 listopada 2018 r.  
2. Michał Kapek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/360/2018 z 29 listopada 2018 r. 

(akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1 Zwana dalej: „Starostwem”. 
2 Zwany dalej: „Starostą”. 
3 Dz. U. z 2019 poz. 489.; zwana dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki  
w zakresie wydawania pozwoleń na budowę na terenie Miasta Zakopane w latach 
2016 – 2018. 

 

Starostwo posiadało możliwości organizacyjne i kadrowe pozwalające na realizację 
zadań związanych z wydawaniem ww. decyzji, pomimo niewystarczającej liczby 
szkoleń pracowników oraz niewykonania dwóch zaleceń z kontroli przeprowadzonej 
w Starostwie przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie5 dot. przeprowadzenia szkoleń i przestrzegania zasady 
czynnego udziału stron w prowadzonych postępowaniach. Starosta prowadził rejestr 
wniosków o pozwolenie na budowę oraz wydanych decyzji o pozwoleniu na 
budowę6, przy czym dane do niego nie były wprowadzane rzetelnie i na bieżąco.  

Spośród 19 zakończonych postępowań o wydanie pozwolenia na budowę objętych 
kontrolą, 13 spraw prowadzono dłużej niż 65 dni. Ponadto kontrola wykazała, że  
w toku wszystkich tych postępowań miały miejsce przypadki podejmowania 
czynności (m.in. sporządzanie lub wysyłanie zawiadomień i postanowień) ze zwłoką. 

Ponadto stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

- przyjęcie jako zasady odliczania od ustawowego terminu załatwienia sprawy dni 
związanych z zawiadamianiem stron na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego7,  

- niezapewnienie stronie czynnego udziału w postępowaniu przed organem 
pierwszej instancji poprzez niezawiadomienie stron na podstawie art. 10 k.p.a. 
wskutek czego przed wydaniem decyzji nie umożliwiono stronom wypowiedzenia się 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (w dwóch 
sprawach), 

- podjęcie postępowania pomimo niewniesienia opłaty skarbowej (w jednej sprawie), 

- prowadzenie systemu komputerowego RWDZ w sposób nierzetelny, niezgodnie  
z wymogami określonymi w art. 82b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane8. 
- niezapewnienie ochrony dla obszaru objętego procedurą postępowania 
administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków prowadzonego z urzędu 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków9. 
 
 
 
 
 

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

opisowej. 
5 Zwany dalej: „MWINB”. 
6 Zwany dalej: „RWDZ”. 
7 Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, zwana dalej: „k.p.a.”. 
8 Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm., zwana dalej: „ustawa Prawo budowlane” lub „Prawo budowlane” 
9 W przypadku postępowania nr AB.6740.347.2018.MT. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Terminowość wydawania decyzji o pozwoleniu na 
budowę 

1.1 Przygotowanie Starostwa do wydawania decyzji  
o pozwoleniu na budowę. 

1.1. W Starostwie, zgodnie z § 16 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Zakopanem11, realizacją zadań administracji architektoniczno-
budowlanej, w tym sprawami z zakresu wydawania pozwoleń na budowę zajmował 
się Wydział Budownictwa i Architektury12 podlegający bezpośrednio Staroście. 

(akta kontroli str. 536-539, 546-566) 

Obsługę prawną organu administracji architektoniczno-budowlanej zapewniał Zespół 
Radców Prawnych, w którym zatrudnione były na umowę o pracę trzy osoby. 
Zgodnie z zakresami obowiązków i czynności, do Radców Prawnych należało  
m.in. opiniowanie lub wstępna weryfikacja projektów decyzji administracyjnych  
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do 
właściwości powiatu. Ponadto, w okresie objętym kontrolą, zawierano umowy 
zlecenia z kancelarią adwokacką, która prowadziła obsługę prawną spraw 
związanych z działalnością Starostwa, w tym m.in. opiniowanie i parafowanie 
projektów decyzji administracyjnych, w tym o pozwoleniu na budowę. 

(akta kontroli str. 536-539, 546-578) 

W Wydziale zatrudniano, w poszczególnych latach okresu objętego kontrolą,  
na czas nieokreślony odpowiednio 14, 12 i 14 osób13 oraz na czas określony 4, 9 i 7 
osób14. Wg sporządzanych corocznie planów zatrudnienia w Wydziale planowano 
20 etatów, a przeciętne zatrudnienie wynosiło od 17,6 do 17,7 etatu, w tym 
pracowników merytorycznych (wykonujących zadania administracji architektoniczno-
budowlanej) od 15,6 do 15,8 etatu. Jak wyjaśnił Sekretarz Powiatu Marek 
Borkowski: Poziom zatrudnienia w Wydziale kształtuje się od wielu lat na poziomie 
20 osób. Z chwilą powstania wakatu lub usprawiedliwionych nieobecności w pracy 
tutejszy urząd zabezpiecza wykwalifikowanych pracowników w ramach umów na 
zastępstwa, umowy o pracę w ramach robót publicznych czy staży organizowanych 
przez Powiatowy Urząd Pracy. Od 2 lat obserwuje się wzmożone ruchy kadrowe 
również w Wydziale. Monitoring oraz zabezpieczenie obsady stanowisk pracy 
odbywa się na bieżąco, natomiast plan zatrudnienia obejmujący cały kolejny rok 
sporządzany jest w terminie planowania budżetu powiatu w oparciu o wnioski 
kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz możliwości finansowe 
urzędu. 

(akta kontroli str. 536-539, 579, 608-616) 

Spośród zatrudnionych w Wydziale na dzień 31 grudnia w latach 2016-2018 
odpowiednio 18, 20 i 21 pracowników sprawami architektoniczno-budowlanymi 
zajmowało się odpowiednio 16, 17 i 18 osób. Uprawnienia budowlane posiadało  

                                                      
10 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. 
11 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 114/43/15 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z 10 listopada 2015 r. zmieniony uchwałą  
nr 140/2/16 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z 13 stycznia 2016 r. 
12 Zwanego dalej: „Wydziałem”. 
13 Z tego w 2016 i 2017 roku jedna osoba na 3/5 etatu, a pozostałe na cały etat. 
14 Wszystkie na cały etat. 
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w latach 2016-2017 dwóch pracowników, a w 2018 r. – jeden15. Odpowiednio 11, 13 
i 15 spośród ww. pracowników merytorycznych posiadało wykształcenie wyższe,  
a czterech, trzech i dwóch posiadało wykształcenie średnie techniczne. Jedna 
osoba posiadała wykształcenie wyższe z zakresu administracji publicznej. Żaden  
z pracowników nie posiadał tytułu rzeczoznawcy budowlanego. 

(akta kontroli str. 580) 

W okresie objętym kontrolą dwóch pracowników Wydziału uczestniczyło w szkoleniu 
(w 2018 r.) z zakresu prawa budowlanego. Ponadto dwóch pracowników (w 2016 r.) 
uczestniczyło w szkoleniu „Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
rejestr zgłoszeń – funkcjonalność aplikacji oraz zagadnienia o charakterze prawnym. 
W 2017 roku przeszkolono jedenastu pracowników w zakresie przepisów Kpa,  
a w 2018 r. dziesięciu w zakresie przepisów dot. ochrony danych osobowych. 
Przeszkolenie jedynie dwóch pracowników w zakresie rejestu Starosta uzasadnił, 
powszechną praktyką stosowaną w MUW, tj.: prośbą o delegowanie na 
organizowane przez nich spotkania dwóch osób16. 

(akta kontroli str. 581, 583-607, 1073-1104) 

Sprawy z ww. zakresu powierzono w okresie objętym kontrolą odpowiednio 15, 16  
i 15 pracownikom, którzy w poszczególnych latach prowadzili od 2 do 93 spraw, 
średnio około 42 spraw rocznie. 

(akta kontroli str. 637) 

W Starostwie wszyscy pracownicy zostali zapoznani z treścią przepisów art. 26 oraz 
30 do 32 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych17  
i wynikającą z art. 31 cyt. ustawy koniecznością ewentualnego złożenia 
oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, co potwierdzali 
własnoręcznym podpisem. Żaden z pracowników zatrudnionych w Wydziale nie 
złożył takiego oświadczenia. 

(akta kontroli str. 536-543, 582) 

1.2. Projekty wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w okresie 
objętym kontrolą były sporządzane przez pracowników w ramach ich obowiązków 
służbowych. 

(akta kontroli str. 536-543) 

1.3. W ww. okresie wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę nie było objęte 
kontrolą lub audytem wewnętrznym, przy czym w sierpniu 2018 r. kontrolę w tym 
zakresie przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Powiatu. 

(akta kontroli str. 536-543, 617) 

1.4. W okresie objętym kontrolą w Starostwie przeprowadzono trzy kontrole 
zewnętrzne dot. kontrolowanych zagadnień. 

W 2016 r. Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie 
przeprowadził kontrolę podejmowanych działań m.in. w zakresie wydanych w latach 
2014-2015 pozwoleń na budowę18. W wyniku kontroli sformułowano ocenę 

                                                      
15 We wszystkich latach jedna osoba o specjalności kierownik budowy i robót oraz projektant w specjalności architektonicznej 
oraz jedna osoba w latach 2016-2017 o specjalności projektowanie bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. 
16 Jako przykład wskazał: pismo Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z 28 sierpnia 2013 r. znak: WI-I.7840.19.5.2013.MN, 
oraz pismo z dnia 23 stycznia 2018 r. znak: WI-III.780.4.2018. 
17 Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, ze zm. 
18 Kontrolą objęto 20 spraw. 
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pozytywną z uchybieniami19 oraz trzy zalecenia20. Z których dwóch (dotyczących 
udziału stron i szkolenia pracowników) nie wykonano. 

W 2018 r. NIK Delegatura w Krakowie przeprowadziła kontrolę P/18/076 – 
Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami 
wodnymi. W jej wyniku skierowano wystąpienie pokontrolne z 31 października 
2018 r., w którym wnioskowano o podjęcie w ramach sprawowanego nadzoru  
i kontroli działań wobec wskazanych spółek wodnych funkcjonujących bez 
aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, tj. w sprawie nieobjętej niniejszą kontrolą. 

W 2018 r. Małopolski Urząd Wojewódzki (Wydział Infrastruktury) przeprowadził 
kontrolę, której przedmiotem było sprawdzenie ze stanem faktycznym 
wprowadzonych do rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń21 danych dotyczących 
postępowań administracyjnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 
w II połowie 2017 r. W jej wyniku skierowano wystąpienie pokontrolne, w którym 
ujęto następujące zalecenia:  

- wprowadzenia poprawek w RWDZ we wszystkich wskazanych sprawach; 

- niezwłoczne wpisywanie do systemu RWDZ: wszystkich wniosków (o wydanie 
pozwolenia na budowę) i decyzji oraz wszystkich danych zgodnie z zaistniałymi 
poszczególnymi zdarzeniami (w szczególności wpisywanie danych pełnych 
rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym); 

- wprowadzenie systemu wewnętrznej kontroli wpisywania wszystkich danych  
do programu RWDZ; 

- rozważenie konieczności upoważnienia większej liczby osób uprawnionych  
do wprowadzenia danych. 

W wystąpieniu określono terminy: dokonania poprawek - 31 stycznia 2019 r. oraz 
udzielenia odpowiedzi o sposobie wykonania zaleceń - 27 lutego 2019 r. (trzy 
miesiące od dnia otrzymania wystąpienia). Pisma o wprowadzeniu poprawek 
przesłano do MUW w dniach od 8 do 11 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli str. 536-543, 629-635, 644-695,1105-110) 

1.5. W okresie objętym kontrolą do Starostwa wpłynęły łącznie 24 skargi  
w sprawach związanych z działalnością Wydziału bądź zatrudnionych w nim 
pracowników (z czego 14 w 2016 r., siedem w 2017 r. i trzy w roku 2018). 
Jedenaście spośród nich dotyczyło postępowań o wydanie pozwoleń na budowę 
(pięć w 2016 r., cztery w 2017 r. i dwie w roku 2018). 

Poddane szczegółowej analizie skargi w sprawach postępowań o wydanie pozwoleń 
na budowę rozpatrzone zostały w odstępie od 11 do 30 dni od poszczególnych dat 
wpływu, tj. zgodnie z terminami określonymi w art. 35 § 3 k.p.a. Dotyczyły  
w szczególności: niezgodności planowanych zamierzeń budowlanych z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, niespełnienia wymogów określonych 
m.in. przepisami budowlanymi i przeciwpożarowymi, naruszenia przepisów  
k.p.a., nierzetelności prowadzonych postępowań oraz stronniczości niektórych 
pracowników Wydziału (brak obiektywizmu). Wszystkie uznane zostały przez 
Starostę za bezzasadne. 

(akta kontroli str. 3-4, 536-539) 

 

                                                      
19 M.in. dot.: braku dokumentów umożliwiających w sposób jednoznaczny ustalenie inwestora, uprawnionego pełnomocnika 
inwestora, niepowiadamiania stron z art. 10 § 1 Kpa. 
20 Przestrzegania zasady czynnego udziału stron (art. 10 § 1 Kpa), przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego w zakresie 
ustalania podmiotu postępowania i sposobu reprezentowania inwestora oraz weryfikowania wniosków pod kątem spełnienia 
wymogów formalnych i potwierdzania ich dokonania. 
21 Zwanego dalej: „RWDZ”. 
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Nie wykonano dwóch zaleceń z kontroli w 2016 r. przez Małopolskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie. W wyniku kontroli 
sformułowano m.in. zalecenia dot. przestrzegania zasady czynnego udziału stron 
(art. 10 § 1 k.p.a.) oraz przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego w zakresie 
ustalania podmiotu postępowania i sposobu reprezentowania inwestora. Sprawę 
niezawiadamiania stron opisano szczegółowo w pkt. 1.2. w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości (pkt 4) Natomiast w sprawie nieprzeprowadzenia szkolenia 
Starosta wyjaśnił: Szkoleń wewnętrznych w zakresie ustalania podmiotu 
postępowania i sposobu reprezentowania inwestora nie przeprowadzono ale 
wielokrotnie przeprowadzono rozmowy wyjaśniające wewnątrz wydziału. Natomiast 
w programie organizacji wydziału przewiduje się intensyfikacje szkoleń.  

(akta kontroli str. 644-653, 1105-1110) 

1.2 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

2.1. Starosta prowadził rejestr wniosków o pozwolenie na budowę oraz wydanych 
decyzji o pozwoleniu na budowę. Rejestry były prowadzone elektronicznie  
w systemie informatycznym RWDZ. Aplikacja została opracowana przez Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego22. System umożliwiał rejestrowanie wniosków i decyzji 
w centralnej bazie danych w GUNB, za pośrednictwem interfejsu „www". 
Administratorem tego systemu był GUNB. Aplikacja RWDZ zapewniała prowadzenie 
rejestru zgodnie z wzorami z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  
z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków  
o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń 
dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo 
budowalne. Dane wprowadzone do rejestrów zasilały centralną bazę danych GUNB. 
Edycja danych w systemie była możliwa wyłącznie w dniu wprowadzenia wniosku 
lub decyzji - w kolejnych dniach system blokował możliwość edycji danych, jak 
również uniemożliwiał ich usunięcie23. 

(akta kontroli str. 431-476) 

W okresie objętym kontrolą24 do Starostwa wpłynęło 191725 wniosków o wydanie 
pozwolenia na budowę, w tym 91326 dotyczących Miasta Zakopane27. Spośród ww. 
pozytywnie rozpatrzono 122828 wniosków, w tym 58129 z terenu Miasta, negatywnie 
3830 w tym 25 z terenu Miasta 31. Bez rozpoznania pozostawiono 15832 wniosków,  
w tym 6033 z terenu Miasta. W ww. okresie wydano ogółem 140334 decyzje, w tym 
67735 dotyczyło terenu Miasta. Spośród ww. decyzji 128836 było pozytywnych, a 3837 
negatywnych. Spośród ww. spraw szczegółową kontrolą objęto 26 spraw38. 

(akta kontroli str. 638) 

                                                      
22 Zwanego dalej: „GUNB”. 
23 Zgodnie z Dokumentacją użytkową systemu RWDZ opracowaną przez GUNB w grudniu 2015 r. 
24 Lata 2016-2018. 
25 W poszczególnych latach odpowiednio 653, 659 i 606. 
26 W poszczególnych latach odpowiednio 298, 319 i 296. 
27 Zwanego dalej: „Miastem”. 
28 W poszczególnych latach odpowiednio 436, 481 i 311. 
29 W poszczególnych latach odpowiednio 209, 224 i 148. 
30 W poszczególnych latach odpowiednio 17, 14 i 7. 
31 W poszczególnych latach odpowiednio 9, 13 i 3. 
32 W poszczególnych latach odpowiednio 91, 46 i 21. 
33 W poszczególnych latach odpowiednio 32, 21 i 7. 
34 W poszczególnych latach odpowiednio 505, 553 i 345. 
35 W poszczególnych latach odpowiednio 241, 267 i 169. 
36 W poszczególnych latach odpowiednio 436, 481 i 311. 
37 W poszczególnych latach odpowiednio 17, 14 i 7. 
38 Dobór celowy (obiekty kubaturowe), w szczególności obiekty hotelowe, pensjonaty oraz budynki jednorodzinne z funkcją 
komercyjną, w tym obiekty położone na terenach objętych ochroną konserwatorską. 
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Spośród 26 spraw objętych kontrolą39, 25 ujętych zostało w RWDZ, przy czym dane, 
które były wymagane nie były wprowadzane na bieżąco, a część wpisów była 
niekompletna lub niezgodna ze stanem faktycznym, co szczegółowo opisano  
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 477-533, 710-802, 1105-1110) 

2.2. Wszystkie objęte badaniem wnioski o pozwolenie na budowę dla których 
dokumentacja znajdowała się w Starostwie, zawierały elementy określone w art. 33 
ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Do poszczególnych wniosków o pozwolenie na 
budowę były załączone m.in.: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz  
z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi wymaganymi dokumentami oraz 
aktualnymi (na dzień opracowania projektu) zaświadczeniami o wpisie projektantów 
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osób wykonujących 
samodzielne funkcje w budownictwie, a także oświadczenia o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

(akta kontroli str. 5-10, 696-709, 1069-1072) 

2.3. i 2.4. Wszystkie objęte badaniem wnioski o pozwolenie na budowę były zgodne 
z obowiązującymi w dacie ich złożenia w Starostwie wzorami określonymi  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r.  
w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia 
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia  
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę40. Ponadto Starosta wyjaśnił, że przy 
złożeniu wniosku niezgodnego z obowiązującym wzorem, strony były wzywane do 
jego uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 k.p.a. Spośród objętych badaniem 22 spraw 
dla których dokumentacja znajdowała się w Starostwie, wezwania do uzupełnienia 
wniosku skierowano w 16 sprawach. We wszystkich ww. przypadkach wnioski 
zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie. W 12 przypadkach ww. wezwania 
wysyłano w terminie 14 dni, pozostałe po upływie tego terminu co szczegółowo 
opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 5-10, 536-539, 1069-1072) 

2.5. We wszystkich objętych badaniem przypadkach, w których akta sprawy 
znajdowały się w Starostwie stwierdzono, że zawiadamiano strony (inwestora, 
właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości znajdujących 
się w obszarze oddziaływania obiektu) o wszczęciu postępowania w sprawie 
wydania pozwolenia na budowę na podstawie art. 61 § 1 i 4 k.p.a.  

W dwóch objętych badaniem sprawach41 nie zawiadomiono stron na podstawie  
art. 10 k.p.a., co szczegółowo opisano w części Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 5-10, 1069-1072, 1073-1104) 

W pięciu analizowanych sprawach, dla których zgromadzona dokumentacja 
znajdowała się w Starostwie, wpłynęły protesty stron, które były rozpatrywane  
i uwzględniane w trakcie procedury wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Przykładowo w sprawach nr AB.6740.: 261.2017.MP i 312.2017.BB wpłynęły 

                                                      
39 19 spośród nich zakończyło się wydaniem decyzji, siedem spraw było w toku. W czterech sprawach o nr AB.6740.: 
266.2016.AP, 35.2017.MT, 638.2017.BB, 652.217.MT, akta przekazano w związku z odwołaniami do innych organów,  
a w dwóch sprawach brak było dokumentacji projektowej nr AB.6740.: 71.2016.MP (inwestor wycofał wniosek i odebrał 
dokumentacje), 75.2018 AP (sprawa zawieszona dokumentacja wypożyczona przez inwestora). 
40 Dz. U. z 2016 r., poz. 1493, do dnia 17 grudnia 2016 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego – Dz. U. poz.1146 ze zm. 
41 Nr AB.6740.165.2017.WS, AB.6740. 261.2017.MP. 
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protesty właścicieli sąsiednich nieruchomości, a w konsekwencji wydano decyzję 
odmowną (zgodną z oczekiwaniami wnoszących protest). W pierwszym przypadku 
po odwołaniu wniesionym przez inwestora i uchyleniu decyzji przez Wojewodę 
sprawa wydania drugiej decyzji została zawieszona do czasu ustalenia 
spadkobierców. 

(akta kontroli str. 5-10, 12-430, 803-1072) 

2.6. i 2.7. We wszystkich badanych przypadkach przed wydaniem decyzji  
o pozwoleniu na budowę, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 
pracownicy Starostwa wykonywali czynności polegające na sprawdzeniu zgodności 
projektu budowlanego z ustaleniami MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu, zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu 
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, kompletności projektu budowlanego  
i posiadania wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień pozwoleń i sprawdzeń czy 
wykonanie, a także sprawdzenie projektu nastąpiło przez osoby posiadające 
wymagane uprawnienia budowlane i legitymujące się aktualnym zaświadczeniem  
o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 
Przeprowadzenie sprawdzenia było odnotowywane w uzasadnieniach wydanych 
decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku ustalenia niezgodności lub braku 
spełnienia ww. wymagań Starosta w drodze postanowienia nakładał na inwestorów 
obowiązek usunięcia w określonym terminie wszelkich stwierdzonych braków.  
W odniesieniu do badanej próby42 sytuacja ta miała miejsce w przypadku 20 
inwestycji. W 18 przypadkach inwestor wypełnił postanowienia. W pozostałych 
dwóch przypadkach pomimo ich niewypełnienia nie wydano decyzji odmownej,  
co szczegółowo opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 5-10, 12-430, 803-1104) 

Należy zwrócić uwagę, że w jednym przypadku - sprawa nr AB.6740.347.2018.MT – 
Starosta wydał pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego, pomimo tego, że 
w uzasadnieniu do opinii konserwatora zabytków (który uzgodnił dołączoną 
dokumentację projektową) znajdował się zapis, że „(…) w ocenie tut. organu 
przedłożony projekt budowlany nie spełnia definicji budynku jednorodzinnego, 
przedstawia wyodrębniony 1 lokal mieszkalny oraz 11 niezależnych od niego w tym 
znaczeniu, że do korzystania z nich nie jest wymagane korzystanie z lokalu 
mieszkalnego, co umożliwia m.in. lokalizacja schodów / komunikacji w strefie poza 
mieszkaniem (tak wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 stycznia 2017 r. II OSK 
1193/15) pokoi z węzłem sanitarnym (do wynajęcia), zatem jest obiektem usługowo-
mieszkalnym, przez co narusza ustalenia obowiązującego MPZP „Skocznia”  
w zakresie przeznaczenia”. 

Starosta wyjaśnił, że „nie jest kompetencją MKZ i WUOZ interpretowanie 
przedłożonej dokumentacji pod względem zgodności programu użytkowego  
i przeznaczenia budynku pod względem zgodności zamierzenia budowlanego  
z dokumentami planistycznymi. Starosta, jako organ administracji architektoniczno-
budowlanej samodzielnie dokonuje oceny zgodności inwestycji w zakresie 
przeznaczenia obiektu z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Dokonywanie ustaleń w tym zakresie przez organ, który nie ma do 
tego ustawowej kompetencji, nie jest dla organu administracji architektoniczno-
budowlanej wiążące”. 

(akta kontroli str. 225-230, 1073-1089, 1094-1095) 

                                                      
42 22 sprawy dla których dokumentacja znajdowała się w Starostwie. 
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2.8. W przypadku 10 z badanych spraw decyzje o pozwoleniu na budowę wydano 
po upływie terminu określonego w art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,  
co szczegółowo opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. Podobnie  
w przypadku trzech spraw, które nie zostały jeszcze zakończone. 

(akta kontroli str. 5-10, 12-430, 803-1104) 

2.9. W okresie objętym kontrolą wnoszone były odwołania od decyzji o pozwoleniu 
na budowę wniesione do Wojewody Małopolskiego. W 19 przypadkach zaskarżone 
decyzje zostały utrzymane w mocy, w 15 - uchylone. W dwóch przypadkach 
umorzono postępowanie, w trzech podjęto inne rozstrzygnięcia, a pozostałe 12 
spraw było w trakcie rozpatrywania. W większości przypadków, w których organ 
drugiej instancji przyznał rację wnoszącemu odwołanie, sprawy przekazano do 
ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji wskazując na rozbieżności  
w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
uchybienia w projekcie budowlanym lub niezgodności z warunkami technicznymi. 
Spośród 26 objetych badaniem spraw w sześciu wniesiono odwołania, w pięciu 
przypadkach wojewoda uchylił decyzję organu I instancji, w jednym przypadku 
umorzył postępowanie43, przy czym w dwóch sprawach strony wycofały wnioski  
o pozwolenie na budowę44, w trzech - sprawy były w toku (wniesienie kolejnego 
odwołania po wydaniu drugiej decyzji45, zawieszenie46, wniesienie skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego47). 

(akta kontroli str. 5-10, 12-430, 640-643, 803-1072, 1111) 

2.10. W okresie objętym kontrolą Wojewoda Małopolski nie nakładał w drodze 
postanowienia kar za zwłokę na Starostwo. 

(akta kontroli str. 5-10, 12-430, 696-709, 803-1104) 

2.11. Wszystkie objęte badaniem decyzje o pozwoleniu na budowę podpisane 
zostały przez uprawnione osoby. 

(akta kontroli str. 5-10, 12-430, 618-628, 640-643, 803-1072) 

NIK zwraca uwagę, że w pięciu przypadkach48 zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania wysyłano ze zwłoką, tj. po upływie od 5 do 20 dni od ich 
sporządzenia49. 

(akta kontroli str. 5-10, 423, 1073-1104) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

− w 19 z 26 zbadanych spraw (co stanowi 73,1%) w sposób nierzetelny 
dokonywano zapisów w systemie komputerowym RWDZ, niezgodnie  

                                                      
43 Sprawa nr AB.6740.35.2017.MT właściciel sąsiedniej działki (niebędący stroną w postępowaniu) wniósł do Wojewody  
o stwierdzenie nieważności decyzji. Wojewoda umorzył postępowanie, a Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego po 
odwołaniu utrzymał w mocy zaskarżoną decyzje. 
44 Sprawy nr: AB.6740.165.2017.WS po uchylenia decyzji przez Wojewodę strona wycofała wniosek sprawę umorzono oraz 
AB.6740.638.2017.BB strona wniosła odwołanie od decyzji negatywnej, a po wycofaniu wniosku o pozwolenie na budowę 
Wojewoda uchylił decyzję i umorzył postępowanie w sprawie. 
45 Sprawa nr AB.6740.266.2016.AP pierwsza decyzja po odwołaniu została uchylona przez Wojewodę, od której strony 
odwołały się do WSA, który skargę oddalił, po wydaniu drugiej decyzji wniesiono kolejne odwołanie dla którego postępowanie 
się nie zakończyło. 
46 Sprawa nr AB.6740.261.2017.MP strona odwołała się do Wojewody, który uchylił decyzje w całości i przekazał sprawę  
do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Sprawa zawieszona do czasu ustalenia spadkobierców. 
47 Sprawa nr AB.6740.652.217.MT Wojewoda uchylił decyzję i przekazał do ponownego rozpatrzenia, Inwestor wniósł sprzeciw 
do WSA. 
48 Sprawy nr AB.6740.: 71.2016.MP po upływie pięciu dni, 592.2016.MP 20 i sześciu dni, 631.217.MP 11 dni oraz 
592.2018.BSP sześciu dni. 
49 Za dzień ich sporządzenia przyjęto datę jaką zostały one opatrzone. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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z wymogami określonymi w art. 82b ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 
poprzez: 

a) wpisywanie danych z opóźnieniem wynoszącym od 11 do 1034 dni od daty 
wpływu poszczególnych wniosków do Starostwa (w jednym przypadku - 
sprawa nr AB.6740.261.2017.MP50, dane wprowadzono dopiero w dniu  
13 lutego 2019 r., tj. w trakcie trwania kontroli NIK); 

b) wprowadzanie danych niezgodnych z dokumentacją zgromadzoną w aktach 
poszczególnych spraw, tj.:  

− zaznaczanie innych niż wynikające ze zgromadzonej dokumentacji dat 
dotyczących wysyłania wezwań do uzupełnienia braków formalnych (dwa 
przypadki51) oraz dokumentacji projektowej (pięć przypadków52), otrzymania 
dokumentacji uzupełnionej (jedna sprawa53), wysłania dokumentacji do 
uzgodnienia przez konserwatora zabytków (jedna sprawa54); 

− wpisywanie błędnych danych w zakresie kategorii obiektów budowlanych 
(cztery przypadki55) oraz kubatur budynków (pięć przypadków56); 

− niewprowadzanie informacji o: wycofaniu wniosku przez inwestora (jeden 
przypadek57), zwracaniu się do Miejskiego Konserwatora Zabytków  
o uzgodnienie poszczególnych dokumentacji projektowych (trzy sprawy58), 
zawieszeniu postępowań (osiem spraw59), wzywaniu inwestorów do 
uzupełnienia braków formalnych (cztery przypadki60) oraz w dokumentacji 
projektowej (siedem przypadków61), wystąpieniu innych przyczyn 
wydłużenia czasu wydania decyzji (jedna sprawa62); 

− wskazywanie zawiadomień sporządzonych na podstawie art. 10 k.p.a., jako 
przyczyn wydłużenia ustawowego czasu wydania decyzji, co zgodnie  
z orzecznictwem sądów administracyjnych, nie stanowi okoliczności 
podlegającej odliczeniu na podstawie art. 35 ust. 8 ustawy Prawo 
budowlane (sześć spraw63); 

− niewypełnianie wszystkich wymaganych pozycji w zakresie danych 
dotyczących: daty uzupełnienia braków formalnych (jedna sprawa64), adresu 
zamieszkania inwestora (jedna sprawa65) informacji o projektantach, którzy 

                                                      
50 Po uchyleniu pierwszej decyzji przez Wojewodę 5 stycznia 2018 r. i zwrocie akt z MUW 28 maja 2018 r. 
51 W przypadku sprawy nr AB.6740.634.2016.PG w systemie widnieje data 11 stycznia 2017 r., a dokument faktycznie wysłano 
dwa dni później. W drugim przypadku - AB.6740.347.2018.MT - w systemie widnieje data 2 lipca 2018 r., a dokument 
faktycznie wysłano 04.07.2018 r. 
52 Dotyczy spraw nr: AB.6740.: 242.2016.ASS, 634.2016.PG, 91.2017.MP, 261.2017.MP, 347.2018.MT. 
53 Dotyczy sprawy nr AB.6740.287.2018.MDz, gdzie jako datę otrzymania uzupełnienia dokumentacji wpisano dzień  
22 sierpnia 2018 r., podczas gdy faktycznie pismo w tej sprawie wpłynęło do Starostwa w dniu 28 sierpnia 2018 r 
54 Dotyczy sprawy nr AB.6740.242.2016.ASS gdzie jako datę wysłania dokumentacji do konserwatora zabytków wpisano dzień 
3 sierpnia 2016 r., podczas gdy faktycznie wysłano je w dniu 8 sierpnia 2016 r 
55 Dotyczy spraw nr AB.6740.: 592.2016.MP, 91.2017.MP, 163.2018.MS, 591.2018.BSP. 
56 Dotyczy spraw nr AB.6740.: 242.2016.ASS, 592.2016.MP, 91.2017.MP, 312.2017.BB, 631.217.MP. 
57 Dotyczy sprawy nr AB.6740.138.2018.TS, gdzie do systemu wpisano informację o niewycofaniu wniosku przez inwestora, 
podczas gdy faktycznie wniosek został wycofany. 
58 Dotyczy spraw nr AB.6740.: 287.2018.MDz, 347.2018.MT, 591.2018.BSP. 
59 Dotyczy spraw nr: AB.6740.: 71.2016.MP, 75.2018.AP, 138.2018.TS, 163.2018.MS, 218.2018.AP, 347.2018.MT, 
513.2018.TS, 591.2018.BSP. 
60 Dotyczy spraw nr AB.6740.: 218.2018.AP, 287.2018.MDz, 513.2018.TS, 591.2018.BSP. 
61 Dotyczy spraw nr: AB.6740.: 71.2016.MP, 75.2018.AP, 138.2018.TS, 163.2018.MS, 218.2018.AP, 513.2018.TS, 
591.2018.BSP. 
62 Dotyczy sprawy nr AB.6740.218,2018.AP, gdzie zaistniała konieczność wystąpienia do dwóch Ministerstw: Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Inwestycji i Rozwoju w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od 
przepisów techniczno-budowlanych. 
63 Dotyczy spraw nr AB.6740.: 631.2017.MP, 652.2017.MT, 29.2018.AP, 287.2018.MDz, 347.2018.MT, 592.2018.BSP. 
64 Dotyczy sprawy nr AB.6740.138.2018.TS, gdzie pomimo uzupełnienia braków formalnych przez inwestora w dn. 4 kwietnia 
2018 r., w systemie tego nie zaznaczono. 
65 Dotyczy sprawy nr AB.6740.513.2018.TS, gdzie nie wpisano nazwy ulicy zamieszkania inwestora pomimo, że była ona 
zawarta w zgromadzonej dokumentacji. 
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opracowali poszczególne dokumentacje projektowe (cztery sprawy66), 
numerów ewidencyjnych oraz daty wydania decyzji (jedna sprawa67). 

(akta kontroli str. 12-430 i 477-533, 710-802 i 803-1068, 1112, 1118-1122) 

W sprawie dotyczącej wpisywania danych do systemu z opóźnieniem, Starosta 
wyjaśnił, że wpisy do programu RWDZ są uzupełniane na dzień dzisiejszy przez 
jedną osobę, która w swoim zakresie ma również inne obowiązki.  

Odnośnie pozostałych nieprawidłowości Starosta złożyły wyjaśnienia dotyczące 
m.in. przyjętego w Starostwie sposobu wyliczania terminów załatwiania spraw 
dotyczących udzielania pozwoleń na budowę (uwzględniający m.in. odliczanie 
terminu zawiadamiania stron w trybie art. 10 k.p.a.) oraz metodologii wpisywania 
danych do RWDZ. Wskazał przy tym, że „(…) Zasady wpisywania danych są 
uzgadniane z organem wyższego stopnia. (…)” oraz że „(…) są na bieżąco 
kontrolowane przez pracowników Wojewody Małopolskiego, a w razie powzięcia 
przez nich wątpliwości co do prawidłowości, przesyłane są do tego organu akta 
sprawy, celem skontrolowania zachowania terminu w danej sprawie”.  

Wyjaśnił ponadto, że „(…) Kwestia odliczania od terminu dni związanych  
z zawiadomieniem stron na podstawie art. 10 Kpa stała się przedmiotem jednego  
z zagadnień poruszanych na spotkaniach organizowanych przez Małopolski Urząd 
Wojewódzki. Na spotkaniu zostało wskazane, że termin ten można odliczyć jako 
"inne". W związku z tym, zgodnie z taką możliwością, termin, o jakim mowa, tak jest 
kwalifikowany i nie jest to kwestionowane przez organ wyższego stopnia”. 

Odnośnie wpisów do RWDZ dotyczących spraw, które nie zostały zakończone 
wydaniem decyzji pozytywnej, umorzeń bądź odmów Starosta zadeklarował, że 
zostaną one uzupełnione, natomiast w przypadku spraw zakończonych „(…) muszą 
zostać edytowane przez Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej II 
Instancji Wydział Infrastruktury Małopolski Urząd Wojewódzki”. 

(akta kontroli str. 1105-1110) 

− W dwóch z 26 objętych badaniem sprawach nr AB.6740.165.2017.WS, 
AB.6740. 261.2017.MP stwierdzono, że nie zawiadamiano stron na 
podstawie art. 10 § 1 k.p.a., tj. przed wydaniem decyzji nie umożliwiono  
im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań.  

Jak wyjaśnił Starosta: z wyjaśnień uzyskanych od pracownika prowadzącego 
sprawę pod znakiem AB.6740.165.2017.WS, odstąpiono od ponownego 
zawiadomienia stron postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją 
projektową w trybie art. 10 § 1 Kpa, ponieważ dołączony do wniosku dokumenty nie 
wnosiły nic nowego do sprawy, a podjęcie postępowania miało charakter formalny, 
niezbędny do zakończenia sprawy. Jeśli chodzi o sprawę prowadzoną pod znakiem: 
AB.6740.261.2017.MP, to wskazać należy, że dokumentacja nie została poprawiona 
i z uwagi na to, należało orzec o odmowie wydania pozwolenia na budowę. Błąd 
proceduralny popełniony poprzez brak powtórnego zawiadomienia stron na 
podstawie art. 10 Kpa nie miał wpływu na wynik postępowania. 

NIK zwraca uwagę na fakt, że ww. nieprawidłowość wskazuje na niewykonanie 
zalecenia skierowanego w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2016 r. przez 
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie.  
W której wyniku sformułowano m.in. zalecenia dot. przestrzegania zasady czynnego 

                                                      
66 Dotyczy spraw nr AB.6740.: 138.2018.TS, 218.2018.AP, 513.2018.TS, 591.2018.BSP. 
67 Dotyczy sprawy nr AB.6740.138.2018.TS, gdzie pomimo wydania decyzji o umorzeniu postępowania, w systemie nie 
wprowadzono danych w tym zakresie. 
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udziału stron (art. 10 § 1 k.p.a.). Sprawę realizacji zaleceń z ww. kontroli 
szczegółowo opisano w pkt 1.1. w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości 

(akta kontroli str. 696-709, 1069-1104) 

− W dwóch sprawach nr AB.6740.91.2017.MP oraz AB.6740.261.2017.MP 
nie wydano decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę, pomimo 
że inwestorzy nie dokonali usunięcia nieprawidłowości i braków w projekcie 
budowlanym, a termin na ich usunięcie minął odpowiednio w dniu 5 czerwca 
2017 r. i 20 listopada 2017 r. Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo 
budowlane w razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, 
organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem 
obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich 
usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie 
zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.  

Jak wyjaśnił Starosta: Jeśli chodzi o sprawę prowadzoną pod znakiem 
AB.6740.91.2017.MP, to wskazać należy, że zgodnie z zapisami art. 8 § 1 Kpa, 
organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie 
jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, 
bezstronności i równego traktowania. Z kolei § 2 stanowi, że organy administracji 
publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki 
rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym. Inwestor wystąpił 
z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę, jego intencją nie było uzyskanie 
decyzji odmownej. Z uwagi na to pracownicy dokładają wszelkich starań, aby wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom inwestora, przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
zgodności z prawem zamierzenia budowlanego. Gdyby postępowanie zostało 
podjęte niezwłocznie po wpłynięciu wniosku inwestora w tym przedmiocie, 
postępowanie zakończyłoby się wydaniem decyzji odmawiającej udzielenia 
pozwolenia na budowę. Inwestor jednak uznał, że korzystniej jest poprawić 
dokumentację projektową. Prawdopodobnie z uwagi na to wniósł do Starosty 
Tatrzańskiego o niepodejmowanie zawieszonego postępowania. Ponadto, z uwagi 
na to, że opisane postępowanie stanowi w tut. Wydziale Budownictwa i Architektury 
utrwaloną praktykę, postąpienie w inny sposób stanowiłoby złamanie zasady 
wyrażonej w art. 8 Kpa. Ze znajdujących się w aktach sprawy notatek służbowych 
wynika, że kwestia zezwolenia inwestorowi na dalszą poprawę dokumentacji była 
konsultowana z Naczelnikiem Wydziału Budownictwa i Architektury. Jeśli chodzi  
o sprawę prowadzoną pod znakiem AB.6740.261.2017.MP, to wskazać należy,  
że postanowieniem z dnia 30 czerwca 2017 r. wyznaczono inwestorowi termin do 
poprawy dokumentacji do dnia 31 lipca 2017 r. W dniu 11 lipca 2017 r. inwestor 
odpowiedział na w/w postanowienie. Nadal jednak występowały braki  
w dokumentacji. Nie można było jednak wydać w tym terminie decyzji odmawiającej 
pozwolenia na budowę, bowiem inwestor miał jeszcze 14 dni na przedłożenie 
poprawionej dokumentacji. Wydanie w tym czasie decyzji negatywnej naruszałoby 
zasadę budowania zaufania. Ponadto, jak stanowi art. 35 ust. 3 Prawa 
budowlanego, w razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, organ 
administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek 
usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego 
bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu  
i udzielenia pozwolenia na budowę. Brak jest zatem podstaw do wydania decyzji 
odmownej przed upływem wyznaczonego w postanowieniu terminu. Nie bez 
znaczenia jest też treść art. 7a § 1, jeżeli przedmiotem postępowania 
administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub 
odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści 
normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że 
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sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które 
wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. W tym miejscu należy mieć na uwadze, 
że zakończenie postępowania wydaniem decyzji odmawiającej udzielenia 
pozwolenia na budowę stanowi w pewnym zakresie ograniczenie prawa do 
zabudowy nieruchomości. Stąd też organ stoi na stanowisku, że wątpliwości, jakie 
mogą pojawić się w sprawie, w szczególności co do interpretowania zapisów art. 35 
ust. 3 Prawa budowlanego. 

Zdaniem NIK w obu przypadkach z uwagi na nieusunięcie w wyznaczonym terminie 
nieprawidłowści w dokumentacji zachodziły podstawy do wydania decyzji o odmowie 
pozwolenia na budowę. 

(akta kontroli str. 696-709, 1069-1104) 

- W przypadku jedenastu spraw objętych badaniem, które dotyczyły pozwoleń 
na budowę68, poszczególne decyzje wydano w terminie przekraczającym 
określony w art. 35 ust. 6 pkt 1 Prawa budowlanego, tj. po upływie 65 dni. 
Ponadto trzy postępowania69 niezakończone wydaniem decyzji do  
dnia kontroli, prowadzono z przekroczeniem terminu określonego w ww. 
przepisie. 

W przypadku spraw zakończonych, okres prowadzenia poszczególnych postępowań 
wynosił: 

a) 77 dni (AB.6740.242.2016.ASS), licząc od daty złożenia wniosku w Urzędzie 
(20 maja 2016 r.), do dnia wydania decyzji (21 września 2016 r.),  
z uwzględnieniem przerwy wynoszącej łącznie 47 dni spowodowanej 
koniecznością usunięcia nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym – 
24 dni70 oraz zawieszeniem postępowania w celu uzyskania uzgodnienia 
konserwatora zabytków – 23 dni71. 

b) 97 dni (AB.6740.592.2016.MP), licząc od daty złożenia wniosku w Urzędzie  
(30 listopada 2016 r.), do dnia wydania decyzji (22 maja 2017 r.)72,  
z uwzględnieniem przerwy wynoszącej łącznie 76 dni spowodowanej 
koniecznością usunięcia braków formalnych we wniosku – 3 dni73, 
nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym – 22 dni74 oraz zawieszenia 
postępowania w celu uzyskania uzgodnienia konserwatora zabytków – 51 dni75. 

c) 70 dni (AB.6740.634.2016.PG) licząc od daty złożenia wniosku w Urzędzie  
(30 grudnia 2016 r.), do dnia wydania decyzji (21 kwietnia 2017 r.)76,  
z uwzględnieniem przerwy wynoszącej łącznie 42 dni spowodowanej 
koniecznością usunięcia braków formalnych we wniosku – 10 dni77 oraz 
nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym – 32 dni78. 

d) 86 dni (AB.6740.91.2017.MP) licząc od daty złożenia wniosku w Urzędzie  
(10 marca 2017 r.), do dnia wydania decyzji (20 września 2017 r.)79,  

                                                      
68 Sprawy o nr AB.6740.: 242.2016.ASS, 592.2016.MP, 634.2016.PG, 91.2017.MP, 165.2017.WS 261.2017.MP oraz 
29.2018.AP, 138.2018.TS, 287.2018.MDz, 347.2018.MT i 592.2018.BSP. 
69 Sprawy o nr AB.6740.: 261.2017.MP, 75.2018.AP i 513.2018.TS 
70 Data wysłania postanowienia to 8 lipca 2016 r., a data wpływu uzupełnionego projektu to 1 sierpnia 2016 r. 
71 Data wydania postanowienia o zawieszeniu to 3 sierpnia 2016 r., a data wpływu uzgodnienia to 26 sierpnia 2016 r. 
72 Łącznie 173 dni 
73 Data wysłania wezwania to: 12 grudnia 2016 r., a data uzupełnienia braków to 15 grudnia 2016 r. 
74 Data wysłania postanowienia to 13 luty 2017 r., a data wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania to 7 marca 
2017 r. 
75 Data wydania postanowienia o zawieszeniu to 7 marca 2017 r., a data wpływu uzupełnionego projektu to: 27 kwietnia 
2017 r. 
76 Łącznie 112 dni. 
77 Data wysłania wezwania to: 13 stycznia 2017 r., a data uzupełnienia braków to 23 stycznia 2017 r. 
78 Data wysłania postanowienia to 9 marca 2017 r., a data wpływu uzupełnionego projektu to: 10 kwietnia 2017 r. 
79 Łącznie 194 dni 
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z uwzględnieniem przerwy wynoszącej łącznie 108 dni spowodowanej 
koniecznością usunięcia braków formalnych we wniosku - 15 dni80, 
nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym – 28 dni81 oraz zawieszenia 
postępowania na wniosek strony – 65 dni82. 

e) 79 dni (AB.6740.165.2017.WS) licząc od daty złożenia wniosku w Urzędzie  
(12 kwietnia 2017 r.), do dnia wydania decyzji (04 sierpnia 2017 r.)83,  
z uwzględnieniem przerwy wynoszącej łącznie 35 dni spowodowanej 
koniecznością usunięcia braków formalnych we wniosku - 7 dni84 oraz 
zawieszenia postępowania w celu ustalenia spadkobierców – 28 dni85. 

f) 75 dni (AB.6740.261.2017.MP) licząc od daty złożenia wniosku w Urzędzie  
(1 czerwca 2017 r.), do dnia wydania decyzji (5 stycznia 2018 r.)86,  
z uwzględnieniem przerwy wynoszącej łącznie 143 dni spowodowanej 
koniecznością usunięcia braków formalnych we wniosku – 4 dni87, 
nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym – 21 dni88 oraz zawieszenia 
postępowania na wniosek strony – 118 dni89. 

g) 87 dni (AB.6740.29.2018.AP) licząc od daty złożenia wniosku w Urzędzie  
(17 stycznia 2018 r.), do dnia wydania decyzji (22 maja 2018 r.)90,  
z uwzględnieniem przerwy wynoszącej łącznie 38 dni spowodowanej 
koniecznością usunięcia nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym – 
13 dni91 oraz zawieszeniem postępowania w celu uzyskania uzgodnienia 
konserwatora zabytków – 25 dni92. 

h) 133 dni (AB.6740.138.2018.TS) licząc od daty złożenia wniosku w Urzędzie  
(8 marca 2018 r.), do dnia wydania decyzji (26 października 2018 r.)93,  
z uwzględnieniem przerwy wynoszącej łącznie 99 dni spowodowanej 
koniecznością usunięcia braków formalnych we wniosku – 5 dni94, 
nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym – 54 dni95 oraz 
zawieszeniem postępowania na wniosek inwestora – 40 dni96. 

i) 90 dni (AB.6740.287.2018.MDz) licząc od daty złożenia wniosku w Urzędzie  
(29 maja 2018 r.), do dnia wydania decyzji (31 października 2018 r.)97,  
z uwzględnieniem przerwy wynoszącej łącznie 61 dni spowodowanej 
koniecznością usunięcia braków formalnych we wniosku – 4 dni98, 

                                                      
80 Data wysłania wezwania to: 23 marca 2017 r., a data uzupełnienia braków to: 7 kwietnia 2017 r. 
81 Data wysłania postanowienia to: 8 maja 2017 r., a data uzupełnienia wyznaczona w postanowieniu 5 czerwca 2017 r. 
82 Data wydania postanowienia o zawieszeniu to: 26 czerwca 2017 r., a data wpływu uzupełnionego projektu to: 30 sierpnia 
2017 r. 
83 Łącznie 114 dni. 
84 Data wysłania wezwania to: 28 kwietnia 2017 r., a data uzupełnienia braków to: 5 maja 2017 r. 
85 Data wydania postanowienia o zawieszeniu to: 9 czerwca 2017 r., a data wpływu uzupełnionego projektu to: 7 lipca 2017 r. 
86 Łącznie 218 dni. 
87 Data wysłania wezwania to: 12 czerwca 2017 r., a data uzupełnienia braków to: 16 czerwca 2017 r. 
88 Data wysłania postanowienia to: 4 lipca 2017 r., a data wydania postanowienia o zawieszeniu postepowania to 25 lipca 
2017 r. 
89 Data wydania postanowienia o zawieszeniu to: 25 lipca 2017 r., a data wpływu uzupełnionego projektu to: 31 października 
2017 r. oraz ponownie zawieszono postępowanie 17 listopada 2017 r. (data wydania postanowienia), a uzupełniony projekt 
wpłynął: 7 grudnia 2017 r. 
90 Łącznie 125 dni 
91 Wyliczone jako różnica pomiędzy datą wysłania wezwania do uzupełnienia braków i/lub nieprawidłowości – 11.04.2018 r.,  
a datą ich wpływu do Urzędu – 24.04.2018. 
92 Wyliczone jako różnica pomiędzy datą postanowienia o zawieszeniu postępowania – 08.02.2018 r., a datą wpływu  
do Urzędu pisma (odpowiedzi) – ustania przyczyny dla której postępowanie zawieszono – 05.03.2018 r. 
93 Łącznie 232 dni 
94 Wyliczone jako różnica pomiędzy datą wezwania do uzupełnienia braków – 30.03.2018 r., a datą wpływu tych uzupełnień  
do Urzędu – 04.04.2018 r. 
95 Wyliczone jako różnica pomiędzy datą wysłania wezwania do uzupełnienia braków i/lub nieprawidłowości – 30.03.2018 r.,  
a datą ich wpływu do Urzędu – 25.06.2018 r. 
96 Wyliczone jako różnica pomiędzy datą postanowienia o zawieszeniu postępowania – 27.07.2018 r., a datą wpływu do 
Urzędu pisma (odpowiedzi) – ustania przyczyny dla której postępowanie zawieszono – 05.09.2018 r. 
97 Łącznie 155 dni. 
98 Data wysłania wezwania – 08.06.2018 r., a data uzupełnienia braków – 12.06.2018 r. 
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nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym – 33 dni99 oraz 
zawieszeniem postępowania w celu uzyskania uzgodnienia konserwatora 
zabytków – 28 dni100. 

j) 83 dni (AB.6740.347.2018.MT) licząc od daty złożenia wniosku w Urzędzie  
(13 czerwca 2018 r.), do dnia wydania decyzji (17 października 2018 r.)101,  
z uwzględnieniem przerwy wynoszącej łącznie 43 dni spowodowanej 
koniecznością usunięcia braków formalnych we wniosku – 1 dzień102, 
nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym – 6 dni103 oraz 
zawieszeniem postępowania w celu uzyskania uzgodnienia konserwatora 
zabytków – 36 dni104. 

k) 86 dni (AB.6740.592.2018.BSP) licząc od daty złożenia wniosku w Urzędzie  
(9 października 2018 r.), do dnia wydania decyzji (24 stycznia 2019 r.)105,  
z uwzględnieniem przerwy wynoszącej 21 dni spowodowanej koniecznością 
usunięcia braków formalnych we wniosku106. 

(akta kontroli str. 5-10, 1112-1117, 1069-1072) 

Z kolei w przypadku trzech spraw niezakończonych do dnia kontroli, okres 
prowadzonych postępowań wynosił: 

a) 69 dni (AB.6740.261.2017.MP) licząc od daty złożenia wniosku w Urzędzie  
(28 maja 2018 r.), do dnia kontroli (tj. 31 stycznia 2019 r.), z uwzględnieniem 
przerwy wynoszącej łącznie 179 dni, spowodowanej koniecznością usunięcia 
nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym - 31 dni107 oraz 
zawieszeniem postępowania do czasu ustalenia spadkobierców - 148 dni108. 

b) 73 dni (AB.6740.75.2018.AP), licząc od daty złożenia wniosku w Urzędzie –  
20 lutego 2018 r., do dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania 
na wniosek inwestora – 16 maja 2018 r., z uwzględnieniem przerwy wynoszącej 
12 dni109, spowodowanej koniecznością usunięcia nieprawidłowości i braków  
w projekcie budowlanym. 

c) 100 dni (AB.6740.513.2018.TS), licząc od daty złożenia wniosku w Urzędzie  
(13 sierpnia 2018 r.), do dnia wydania postanowienia o podjęciu zawieszonego 
postępowania (22 stycznia 2019 r.), z uwzględnieniem przerwy wynoszącej 
łącznie 62 dni, spowodowanej koniecznością usunięcia braków formalnych we 
wniosku – 3 dni110, nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym –  
17 dni111, a także okresu zawieszenia postępowania na wniosek inwestora –  
42 dni112.  

(akta kontroli str. 5-10, 1112-1117, 1069-1072) 

                                                      
99 Data wysłania wezwania – 26.07.2018 r., a data uzupełnienia braków/nieprawidłowości – 28.08.2018 r. 
100 Wyliczone jako różnica pomiędzy datą postanowienia o zawieszeniu postępowania – 29.08.2018 r., a datą wpływu  
do Urzędu pisma (odpowiedzi) – ustania przyczyny dla której postępowanie zawieszono – 26.09.2018 r. 
101 Łącznie 126 dni 
102 Data wysłania wezwania – 04.07.2018 r., a data uzupełnienia braków – 05.07.2018 r. 
103 Data wysłania wezwania – 26.07.2018 r., a data uzupełnienia braków/nieprawidłowości – 01.08.2018 r. 
104 Wyliczone jako różnica pomiędzy datą postanowienia o zawieszeniu postępowania – 03.09.2018 r., a datą wpływu  
do Urzędu pisma (odpowiedzi) – ustania przyczyny dla której postępowanie zawieszono – 09.10.2018 r. 
105 Łącznie 107 dni 
106 Data wysłania wezwania – 30.11.2018 r., a data uzupełnienia braków – 21.12.2018 r. 
107 Data wysłania postanowienia to: 16 lipca 2018 r., a data uzupełnienia wyznaczona w postanowieniu 16 sierpnia 2018 r. 
108 Data wydania postanowienia o zawieszeniu to: 5 września 2018 r. Postępowanie było zawieszone do dnia kontroli,  
tj. 31 stycznia 2019 r. 
109 Data wysłania wezwania – 02.05.2018 r., a data uzupełnienia braków – 14.05.2018 r. 
110 Data wysłania wezwania – 11.09.2018 r., a data uzupełnienia braków – 14.09.2018 r. 
111 Data wysłania wezwania – 08.10.2018 r., a data uzupełnienia braków – 25.10.2018 r. 
112 Wyliczone jako różnica pomiędzy datą postanowienia o zawieszeniu postępowania – 30.10.2018 r., a datą wpływu  
do Urzędu pisma (odpowiedzi) – ustania przyczyny dla której postępowanie zawieszono – 11.12.2018 r. 
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Zdaniem Starosty termin wyznaczony w ustawie Prawo budowlane nie został 
przekroczony, co uzasadnił przyjętym w Starostwie sposobem liczenia  
terminów biegu poszczególnych spraw, uwzględniającym odliczenia wynikające  
w szczególności z konieczności wzywania stron do usunięcia nieprawidłowości oraz 
uzupełnienia braków w złożonych wnioskach (art. 64 § 2 Kpa) i w dokumentacji 
projektowej (art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego), a także okresów zawieszenia  
i obowiązkowego zawiadamiania stron na podstawie art. 10 Kpa. 

Wyjaśnił ponadto, że „Kwestia odliczania od terminu dni związanych  
z zawiadomieniem stron na podstawie art. 10 Kpa stała się przedmiotem jednego  
z zagadnień poruszanych na spotkaniach organizowanych przez Małopolski Urząd 
Wojewódzki. Na spotkaniu zostało wskazane, że termin ten można odliczyć jako 
„inne”. W związku z tym, zgodnie z taką możliwością termin, o jakim mowa, tak jest 
kwalifikowany i nie jest to kwestionowane przez organ wyższego stopnia. Należy  
w tym miejscu mieć na uwadze, że postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia 
na budowę wymaga zapoznania się pracownika ze złożoną dokumentacją 
budowlaną oraz odniesienia poczynionych ustaleń do licznych przepisów prawa. 
Czynności te wymagają czasu, a wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością 
wpłynięcia. Jednokrotne zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu 
postępowania oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją może trwać  
w niektórych sprawach około 4 tygodni (wlicza się w to czas potrzebny operatorowi 
pocztowemu na doręczenie pisma oraz ewentualne dwukrotne awizowanie i czas 
dany stronom na zapoznanie z dokumentacją liczony od dania odebrania pisma). 
Dwukrotne zawiadomienie stron o możliwości zapoznania z dokumentacją, może 
trwać nawet około 8 tygodni (około 56 dni). W takiej sytuacji organowi pozostaje 
niewiele czasu na wykonanie takich czynności jak sprawdzenie poprawności 
merytorycznej wniosku, ustalenie obszaru oddziaływania obiektu (konieczne jest 
niejednokrotnie odniesienie się do kilkudziesięciu aktów prawnych) i na tej 
podstawie ustalenie kręgu stron, sprawdzenie poprawności przedłożonej 
dokumentacji projektowej, jak również zapoznanie się z dokumentacją projektową 
po dokonaniu przez projektanta poprawy. Oczywiście w pewnym zakresie organ 
może dokonywać sprawdzania dokumentacji w czasie doręczania stronom 
zawiadomień, jednak strony też niejednokrotnie składają liczne zastrzeżenia co do 
prawidłowości sporządzenia dokumentacji projektowej i często ostateczne 
sprawdzenie dokumentacji jest możliwe dopiero po zapoznaniu się osoby 
prowadzącej postępowanie z uwagami zgłaszanymi przez strony. Ponadto należy 
mieć na uwadze, że nie jest zawinione przez organ, jeżeli inwestor przedkłada przy 
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę nieprawidłową dokumentację projektową. 
Projekt budowlany jest sporządzany przez osobę posiadająca uprawnienia 
budowlane. Gdyby projekty były poprawnie sporządzane, strony mogłyby być 
zawiadamiane jednym pismem o wszczęciu postępowania oraz o możliwości 
zapoznania z dokumentacją przed wydaniem decyzji. Braki i nieprawidłowości  
w dokumentacji projektowej powodują konieczność ponownego zawiadomienia stron 
po dokonaniu poprawy dokumentacji. Jak wskazano wyżej, kontrola prawidłowości 
terminu sprawowana jest na bieżąco przez organ wyższego stopnia przy użyciu 
narzędzi teleinformatycznych, które nie wskazują na przekroczenie terminów  
w wymienionych sprawach. Jak wynika z wyjaśnień udzielonych przez 
poszczególnych pracowników prowadzących wymienione sprawy: 

(akta kontroli str. 1073-1104) 

Zdaniem NIK, przyczyną opisanych powyżej nieprawidłowości było m.in. przyjęcie 
jako zasady odliczania dni związanych z zawiadamianiem stron na podstawie  
art. 10 k.p.a., pomimo że zgodnie z utrwalonym stanowiskiem orzecznictwa  
sądów administracyjnych czas związany z wydaniem zawiadomień o wszczęciu 
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postępowania, czy też zawiadomieniem o zakończeniu postępowania nie jest 
okolicznością podlegającą odliczeniu na podstawie art. 35 ust. 8 ustawy Prawo 
budowlane, ponieważ jest to zwykła czynność postępowania113. W orzecznictwie 
sądów wskazano,że „…ustawowe rozwiązania systemowe i procesowe zapewniają 
w pełni - przy prawidłowym zorganizowaniu toku postępowania - wywiązanie się 
przez organy z nałożonych na nie obowiązków, w tym podjęcie wszelkich 
niezbędnych wymaganych przez prawo procesowe czynności, również z udziałem 
stron. Określone w art. 35 ust. 8 zdarzenia prawne i czynności, jedynie na zasadzie 
wyjątku nie podlegają wliczeniu do okresu 65 dni określonego w ust. 6. Do 
czynności takich nie można zaliczyć zwykłych czynności procesowych, takich jak 
powiadomienie stron o wszczęciu postępowania (art. 61 § 4 k.p.a.), czy też 
zawiadomienia tych stron o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym 
sprawy, jak też uczestniczenia w przeprowadzeniu dowodu (art. 77 § 4, art. 79 § 2, 
art. 81 k.p.a.). Uwzględniając konieczność przeprowadzenia wymienionych wyżej 
czynności ustalono bowiem maksymalny czas postępowania o wydanie pozwolenia 
budowlanego na 65 dni, w pozostałych zaś przypadkach pozwolenie należy wydać 
bezzwłocznie. Skoro zaś, jak wspomniano wyżej, czas ten przeznaczony jest na 
czynności podstawowe wymagane prawem, to nieliczne tylko, niezależne od organu 
czynności, będą przedłużały ten termin. Do czynności takich można zaliczyć  
np. czas potrzebny na oczekiwanie na zajęcie stanowiska przez inny organ, a także 
okres zawieszenia postępowania. 

W przypadku konieczności zawiadomienia innych stron, a także konieczności 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego czy zapoznania stron z materiałem 
dowodowym, okres 65 dni jest w zupełności wystarczający do przeprowadzenia 
niewadliwego prawnie postępowania, nawet jeśli uwzględnić konieczność 
podwójnego awizowania nieodebranej korespondencji. Warunkiem koniecznym  
jest jednak szybkie przeprowadzenie wstępnej analizy materiałów sprawy  
i podejmowanie niezbędnych czynności bezpośrednio po wpływie wniosku”114. 

Ponadto, jako przyczynę należy również wskazać przewlekłość podejmowanych 
działań, w tym:  

- przekazywanie pracownikom merytorycznym wpływających wniosków o wydanie 
pozwolenia na budowę po upływie od 5 do 16 dni od dat ich wpływu do starostwa  
w ośmiu przypadkach115; 
- wysyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę, po upływie od 7 do 21 dni od ich 
sporządzenia116 w ośmiu przypadkach117; 
- wysyłanie wezwań do usunięcia braków formalnych we wnioskach w terminie 
przekraczającym 14 dni, tj. niezgodnie z wymogiem określonym w art. 33 ust. 6 
Prawa budowlanego - dotyczy czterech przypadków118; 
- wysyłanie postanowień o konieczności usunięcia braków w projekcie budowlanym 
wydawanych na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego, po upływie od 8  
do 33 dni od ich sporządzenia119 w pięciu przypadkach120; 

                                                      
113 por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2018 r. ,Sygn akt II OSK 1314/16, LEX  
nr 2479904;  wyrok NSA z dnia 23 sierpnia 2007 r.  Sygn. akt II OSK 973/06 LEX nr 505038 
114 Wyrok NSA  z dnia 3 lipca 2008 r. Sygn akt  II OSK 767/07, LEX nr 485363 
115 Sprawy nr AB.6740.: 592.2016.MP po ośmiu dniach, 91.2017.MP 13 dniach, 261.2017.MP pięciu dniach oraz 218.2018.AP 
po 9 dniach, 347.2018.MT po 12 dniach, 376.2018.BM po 16, 591.2018.BSP po 13 dniach i 592.2018.BSP po upływie 9 dni. 
116 Za dzień ich sporządzenia przyjęto datę jaką zostały one opatrzone. 
117 Sprawy nr AB.6740.: 242.2016.ASS po siedmiu dniach, 634.2016.PG 11 dniach, 91.2017.MP siedmiu dniach, 165.2017.WS 
21 dniach, 261.2017.MP 19 dniach, 631.2017.MP po 10 dniach oraz 138.2018.TS po 11 dniach i 287.2018.MDz po upływie  
7 dni.. 
118 Sprawy nr AB.6740.:138.2018.TS, 347.2018.MT, 513.2018.TS, 591.2018.BSP, w przypadku których wezwania wysłano  
po upływie kolejno 22, 21, 29 i 31 dni od daty wpływu poszczególnych wniosków do Starostwa. 
119 Za dzień ich sporządzenia przyjęto datę jaką zostały one opatrzone. 
120 Sprawy nr AB.6740.: 71.2016.MP po ośmiu dniach, 592.2016.MP 33 dniach, 634.2016.PG ośmiu dniach, 631.2017.MP 
11 dniach oraz 75.2018.AP po 15 dniach. 
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- wysyłanie postanowień o zawieszeniu postępowań po upływie od 5 do 7 dni od ich 
sporządzenia121 w czterech przypadkach122; 
- wysyłanie postanowień o ponownym podjęciu postępowania po upływie od 9 do 58 
dni od ich sporządzenia123 w trzech przypadkach124; 
- sporządzanie postanowień o ponownym podjęciu postępowania, po upływie od  
7 do 51 dni od daty wpływu do Starostwa pism-odpowiedzi w sprawach 
stanowiących przyczyny zawieszenia poszczególnych postępowań w dziesięciu 
przypadkach125; 
- wysyłanie zawiadomień o wszczęciu postępowania po upływie od 5 do 20 dni  
od ich sporządzenia126 w pięciu przypadkach127.  

(akta kontroli str. 5-10, 1112-1117, 1069-1072) 

− Prowadzenie 4 postępowań z naruszeniem przepisów określonych w: 

a) art. 97 § 2 k.p.a., poprzez: 

- zaniechanie podjęcia jednego postępowania, pomimo ustąpienia przyczyny 
uzasadniającej jego zawieszenie128; 

- podjęcie zawieszonego postępowania pomimo tego, że przyczyna dla której 
zostało ono zawieszone nie ustała129. 

Przywołany powyżej przepis stanowi, że gdy ustąpią przyczyny uzasadniające 
zawieszenie postępowania, o których mowa w § 1 pkt 1-4 organ administracji 
publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.  

W pierwszym przypadku, pomimo złożenia w urzędzie przez inwestora pisma  
(z dnia 12 października 2018 r.), o ponowne podjęcie zawieszonego postępowania 
(wraz z odpowiedzią na postanowienie organu o konieczności uzupełnienia 
dokumentacji projektowej w trybie przewidzianym w art. 35 ust. 3 ustawy Prawo 
budowlane), Starosta nie podjął przedmiotowego postępowania i nie ustosunkował 
się do złożonej przez inwestora odpowiedzi. 

(akta kontroli str. 76-83, 88, 93-101) 

Jak wyjaśnił Starosta, „Inwestor wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na 
budowę, jego intencją nie było uzyskanie decyzji odmownej. Z uwagi na to 
pracownicy dokładają wszelkich starań, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
inwestora, przy jednoczesnym zagwarantowaniu zgodności z prawem zamierzenia 
budowlanego. Gdyby postępowanie zostało podjęte niezwłocznie po wpłynięciu 
wniosku inwestora w tym przedmiocie, postępowanie zakończyłoby się wydaniem 
decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę. Inwestor jednak uznał, że 
korzystniej jest poprawić dokumentację projektową. Prawdopodobnie z uwagi na to 
wniósł do Starosty Tatrzańskiego o niepodejmowanie zawieszonego postępowania.  

 

                                                      
121 Za dzień ich sporządzenia przyjęto datę jaką zostały one opatrzone. 
122 Sprawy nr AB.6740.: 242.2016.ASS po pięciu dniach, 165.2017.WS po pięciu dniach oraz 287.2018.MDz po siedmiu 
dniach i 513.2018.TS po upływie 6 dni. 
123 Za dzień ich sporządzenia przyjęto datę jaką zostały one opatrzone. 
124 Sprawy nr AB.6740.: 165.2017.WS po 58 dniach, 165.2017.WS po 25 dniach oraz 138.2018.TS po 11 dniach. 
125 Sprawy nr AB.6740.: 242.2016.ASS po 19 dniach, 592.2016.MP po siedmiu dniach, 165.2017.WS po 25 dniach, 
261.2017.MP (dwukrotnie) odpowiednio po 13 dniach i 29 dniach oraz 29.2018.AP po 35 dniach, 138.2018.TS po 51 dniach, 
218.2018.AP po 48 dniach, 347.2018.MT po ośmiu dniach i 513.2018.TS po 42 dniach. 
126 Za dzień ich sporządzenia przyjęto datę jaką zostały one opatrzone. 
127 Sprawy nr AB.6740.: 71.2016.MP po upływie pięciu dni, 592.2016.MP 20 i sześciu dni, 631.2017.MP 11 dni oraz 
592.2018.BSP siedmiu dni. 
128 Dotyczy sprawy nr AB.6740.163.2018.MS 
129 Dotyczy sprawy nr AB.6740.218.2018.AP 
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Ponadto z uwagi na to, że opisane postępowanie stanowi w tut. Wydziale 
Budownictwa i Architektury utrwaloną praktykę, postąpienie w inny sposób 
stanowiłoby złamanie zasady wyrażonej w art. 8 Kpa”. 

(akta kontroli str. 1073-1089) 

NIK zwraca uwagę, że przez 28 dni Starosta nie podjął żadnych czynności, pomimo 
tego, że inwestor złożył wniosek o ponowne podjęcie postępowania, wraz  
z odpowiedzią na postanowienie organu o konieczności uzupełnienia dokumentacji 
projektowej w trybie przewidzianym w art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.  

Zdaniem NIK, rozpatrzenie złożonej odpowiedzi wymagało uprzedniego ponownego 
podjęcia postępowania, celem dalszej realizacji procedury dotyczącej wydania 
decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. 

W drugim z ww. przypadków, Starosta zawiesił postępowanie z powodu 
konieczności wystąpienia o zgodę na odstępstwo od przepisów technicznych  
w złożonej dokumentacji projektowej (postanowienie z dnia 10 października 2018 r.). 
Odpowiedź z MSWiA wpłynęła do urzędu dnia 14 stycznia 2019 r., podczas gdy 
zawieszone postępowanie zostało ponownie podjęte postanowieniem z dnia  
7 stycznia 2019 r., tj. siedem dni przed ustaniem przyczyny zawieszenia. 

(akta kontroli str. 119, 122, 130) 

Starosta wyjaśnił, że „Organ podjął wcześniej informację o rozstrzygnięciu jakie 
zapadnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z tym, 
mając wymagane stanowisko drugiego ministra, podjęto postępowanie wcześniej”. 

(akta kontroli str. 1073-1089) 

Zdaniem NIK, ponowne podjęcie zawieszonego postępowania przed otrzymaniem 
odpowiedzi z MSWiA na złożony wniosek o zgodę na odstępstwo od przepisów 
technicznych było nieuzasadnione, ponieważ nie ustąpiły wszystkie przyczyny jego 
zawieszenia. 

b) art. 10 § 1 k.p.a. poprzez ograniczenie stronom postępowania możliwości 
czynnego udziału w nim na wszystkich jego etapach. 

Przywołany powyżej przepis stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane 
są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed 
wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Sporządzone na podstawie ww. przepisu zawiadomienie, w przypadku jednej 
sprawy130 wysłane zostało poszczególnym stronom przed zgromadzeniem 
wszystkich akt w sprawie, tj. 13 sierpnia 2018 r., podczas gdy jeden z istotnych 
dokumentów – opinia konserwatora zabytków – wpłynęła do Starostwa dopiero  
10 października 2018 r., co uniemożliwiało zainteresowanym złożenie ewentualnych 
uwag i/ lub zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie w terminie określonym w wysłanym 
zawiadomieniu. 

(akta kontroli str. 237, 1094-1095) 

Starosta wyjaśnił, że „Na skutek przeoczenia pracownika doszło do opóźnienia 
dokonania uzgodnienia konserwatorskiego. Doprowadziło to do zawiadomienia stron 
o możliwości zapoznania z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji, zanim 
dokumentacja została uzgodniona pod względem konserwatorskim. Na kolejne 
zawiadomienie stron, już po uzyskaniu uzgodnienia, nie było czasu w postępowaniu. 

                                                      
130 Dotyczy sprawy nr AB.6740.347.2018.MT 
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Z tego też względu strony nie zostały ponownie zawiadomione, co nie miało jednak 
wpływu na wynik postępowania”. 

W ocenie NIK, zaniedbanie o którym Starosta poinformował w swoich 
wyjaśnieniach, nie może stanowić uzasadnienia niedopełnienia innego obowiązku 
określonego w procedurze dotyczącej wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

(akta kontroli str. 1073-1089) 

c) cz. III pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej131, poprzez podjęcie jednego postępowania, pomimo 
nieuregulowania przez inwestora obowiązkowej opłaty skarbowej z tytułu 
projektowanej w przedmiotowym budynku powierzchni komercyjnej132. 

Zgodnie z wymogiem określonym w ww. przepisie, w przypadku budowy budynku 
przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza  
i leśna, wymagana jest opłata skarbowa wg stawki 1 zł za każdy m2 powierzchni 
użytkowej, nie więcej niż 539 zł. 

Złożona przez inwestora dokumentacja przewidywała wydzielenie w projektowanym 
budynku jednorodzinnym powierzchni użytkowej przeznaczonej na wynajem pokoi. 
Pomimo tego, opłata skarbowa z przywołanego powyżej tytułu nie została 
uiszczona, a postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę było prowadzone. 

(akta kontroli str. 7-10) 

Prowadzący ww. sprawę pracownik urzędu wyjaśnił (co potwierdził również 
Starosta), że brak przedmiotowej opłaty wynikał z przeoczenia. Poinformował przy 
tym również, że inwestor wycofał wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę  
i prowadzone postępowanie należało umorzyć, więc nie dochodzono już opłaty 
skarbowej, która i tak w tej sytuacji podlegałaby zwrotowi. 

(akta kontroli str. 1073-1089) 
 

− Prowadzenie 3 postępowań w sposób nierzetelny, poprzez: 

a) zawarcie w postanowieniu z dnia 10 września 2018 r. o ponownym podjęciu 
postępowania dotyczącego wydania decyzji o pozwoleniu na budowę133 
pouczenia o przysługującym stronie prawie do zażalenia do Wojewody 
Małopolskiego, pomimo tego, że prawo takie w tym przypadku nie 
przysługiwało.  

(akta kontroli str. 144) 

Starosta wyjaśnił, że „Postanowienie o podjęciu postępowania pomyłkowo zawiera 
nieprawidłowe pouczenie o przysługującym prawie do wniesienia zażalenia”. 

(akta kontroli str. 1073-1089) 

b) nieuzasadnione wydłużenie postępowania134  

Postanowieniem z dnia 10 października 2018 r. Starosta zawiesił postępowanie  
w sprawie udzielenia decyzji o pozwoleniu na budowę z powodu konieczności 
wystąpienia o zgodę na odstępstwo od przepisów technicznych w złożonej 
dokumentacji projektowej. Wniosek w tej sprawie Starosta wysłał w dniu  
16 października 2018 r. jedynie do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Pomimo tego,  
że ww. wniosek odnosił się również do przepisów co do których rozpatrzenia 

                                                      
131 Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm., zwana dalej: „ustawa o opłacie skarbowej” 
132 Dotyczy sprawy nr AB.6740.138.2018.TS 
133 Dotyczy sprawy nr AB.6740.218.2018.AP 
134 Dotyczy sprawy nr AB.6740.218.2018.AP 
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właściwym był Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (na co uwagę zwrócił  
w piśmie z dnia 22 listopada 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju), wniosek  
do tegoż Ministra wysłany został dopiero w dniu 11 grudnia 2018 r., tj. po 57 dniach 
od daty wysłania pierwszego wniosku. 

(akta kontroli str. 119, 123, 126-135) 

Odnośnie powyższego Starosta wyjaśnił, że „Bazując na nieprecyzyjnych zapisach 
ustawy i różnych informacjach, organ nie był przekonany o konieczności uzyskania 
stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mając na względzie 
bezpieczeństwo Inwestora (związane z ryzykiem wydania pozwolenia bez uzyskania 
uzgodnienia) ostatecznie organ zadecydował o wystąpieniu z zapytaniem  
do Ministra”. 

(akta kontroli str. 1073-1089) 

Zdaniem NIK, w przypadku podjęcia decyzji o konieczności uzyskania zgody na 
odstępstwo od przepisów technicznych w złożonej dokumentacji projektowej, 
należało precyzyjnie określić zakres takich zmian, a następnie zwrócić się  
z odpowiednimi wnioskami do właściwych ministrów. Na skutek nierzetelnej oceny 
niezbędnych odstępstw, Starosta zwrócił się z wnioskiem pierwotnie tylko  
do jednego ministra, a dopiero po uzyskaniu od niego pouczenia co do zakresu 
wnioskowanych zmian, zwrócił się do kolejnego, co znacząco wydłużyło łączny czas 
prowadzenia postępowania.  

c) Niezapewnienie ochrony dla obszaru objętego procedurą postępowania 
administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków prowadzonego  
z urzędu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W przypadku postępowania nr AB.6740.347.2018.MT Starosta zatwierdził projekt 
budowlany i wydał pozwolenie na budowę bez zasięgania opinii Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, pomimo iż inwestycja ta zlokalizowana była na terenie  
tzw. „Parcel Urzędniczych”, tj. na obszarze objętym procedurą postępowania 
administracyjnego prowadzonego z urzędu przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, w sprawie wpisu do rejestru zabytków135. Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami136, od dnia 
wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym 
decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy 
postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 
robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić  
do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. 

Starostwo miało świadomość konieczności dokonania uzgodnień z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w sprawach postępowań o pozwolenie na budowę 
dotyczących obiektów zlokalizowanych na terenie, co do którego prowadzone  
było postępowanie o wpisanie obszaru do rejestru zabytków, o czym świadczy  
fakt, iż w przypadku innego postępowania objętego kontrolą (sprawa  
nr AB.6740.591.2018.BSP)137 Starosta zwrócił się do Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Krakowie o zaopiniowanie projektu budowlanego (pismo  
z dnia 3 stycznia 2019 r.). 

 (akta kontroli str. 231-236 i 1094-1095, 350-354) 

                                                      
135 Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, w dniu 21.06.2018 r. wydał decyzję w sprawie wpisu  
do rejestru zabytków tego obszaru. 
136 Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm., zwana dalej: „ustawa o ochronie zabytków” 
137 Zamierzenie budowlane zlokalizowane było na terenie obszaru „Chałubińskiego – Kraszewskiego – Zamoyskiego”. 
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Jak wyjaśnił Starosta, z uwagi na położenie obydwóch inwestycji na terenach 
wpisanych do ewidencji zabytków, dokumentacje projektowe należało uzgodnić  
z Miejskim Konserwatorem Zabytków, co zostało zrealizowane. Stwierdził również, 
że tylko w jednej opinii konserwatora (z dnia 20 grudnia 2018 r. znak: 
MKZ.410.1.34.2018 dotyczącej sprawy nr AB.6740.591.2018.BSP) zawarty był 
zapis wskazujący na celowość „(…) skonsultowania formy i wielkości zabudowy na 
etapie koncepcji również z delegaturą WUOZ w Nowym Targu”. Jak podkreślił, 
pomimo tego, że teren na którym zamierzano prowadzić drugą inwestycję również 
objęty był procedurą o jakiej mowa w art. 10a ustawy o ochronie zabytków, opinia 
konserwatora zabytków nie zawierała zalecenia w zakresie uzgodnienia 
dokumentacji projektowej z WUOZ. Wyjaśnił, że „Wskazano jedynie na konieczność 
dokonania oceny przez WUOZ przed rozpoczęciem prac, robót i innych działań,  
a po uprawomocnieniu się decyzji o wpisie, wskazano na konieczność uzyskania 
pozwolenia konserwatorskiego (…) Zatem chodzi tutaj o sytuację, w której 
procedura o jakiej mowa w ust. 1a zostaje wszczęta po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę”.  

Starosta zwrócił uwagę że jego zdaniem „(…) w postępowaniu znak: 
AB.6740.347.2018.MT brak było podstaw do występowania do WUOZ. Przepis 
mówi bowiem o robotach budowlanych, a nie o postępowaniu w sprawie udzielenia 
pozwolenia na budowę. Z uzgodnienia z MKZ nie wynikała konieczność uzgodnienia 
dokumentacji projektowej. Wystąpienie do WUOZ w tym przypadku stanowiłoby 
naruszenie zasady legalności, jako działanie bez podstawy prawnej. W tym  
miejscu należy mieć na uwadze, że stanowisko zaprezentowane przez  
Starostę Tatrzańskiego znalazło potwierdzenie w postanowieniu Ministra  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 stycznia 2019 r. znak: 
DOZ.OAiI.650.1069.2018.MT”. 

(akta kontroli str. 1073-1104) 

NIK wskazuje, że zapewnienie możliwości wypowiedzenia się organowi 
prowadzącemu postępowanie dotyczące wpisu obszaru do rejestru zabytków  
w sprawie projektu budowlanego dotyczącego obiektu zlokalizowanego na tym 
obszarze, nie może być uzależnione od zalecenia Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. W związku z faktem, że poddane kontroli obydwa ww. przypadki 
dotyczyły zamierzeń budowlanych prowadzonych na terenach objętych procedurą 
dotyczącą wpisu do rejestru zabytków, postępowania w przedmiocie zatwierdzenia 
projektu budowlanego powinny być prowadzone w sposób jednolity. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Zapewnić realizację zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2016 r. 
przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie. 
2. Podjąć działania w celu zapewnienia rzetelnego prowadzenia postępowań  
o wydanie pozwolenia na budowę, w szczególności w odniesieniu do: 

a. terminowego prowadzenia postępowań, 
b. prawidłowego wyliczania terminów czasu trwania postępowań, 
c. umożliwiania stronom postępowania zapoznania ze zgromadzoną 
dokumentacją przed wydaniem decyzji. 
d. zapewnienie ochrony dla obszarów objętych procedurą postępowania 
administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków.  

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, dnia 19 czerwca 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Wojciech Graca 

Główny specjalista k.p. 
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