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Słowniczek stosowanych skrótów  

Urząd - Urząd Miasta Łodzi 

MPU lub Pracownia - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 

Studium - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Plan miejscowy - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Ustawa o NIK – ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.) 

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 ze zm.) 

Ustawa o planowaniu - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań nowej zabudowy i zagospodarowania 
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1588) 

Kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 

 

4 



Wprowadzenie 

1. Wprowadzenie 
Kontrola kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie miasta Łodzi 

została podjęta z własnej inicjatywy NIK, w związku z prośbą Posła do Parlamentu 

Europejskiego Pana Janusza Wojciechowskiego. Powyższą decyzję uzasadniały wyniki 

analizy zebranych w tym zakresie materiałów, a w szczególności skarg inwestorów 

nadesłanych do NIK. Wskazywały one m.in. na długotrwałość ustalania warunków zabudowy 

dla planowanych na terenie miasta Łodzi inwestycji oraz naruszanie obowiązujących w tym 

zakresie procedur, co w części przypadków potwierdzały wyroki sądu administracyjnego. 

Przy znikomym stopniu pokrycia Łodzi planami miejscowymi, zdecydowana większość 

inwestycji może być bowiem realizowana wyłącznie na podstawie decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. Stąd też terminowość i zgodność z prawem wydawania 

tych dokumentów ma istotny wpływ na rozwój przestrzenny i gospodarczy miasta. 

 

 

Powierzchnia miast objęta planami miejscowymi 
według stanu na koniec 2010 roku
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Wprowadzenie 

1.1. Założenia kontroli – Cel, zakres i okres kontroli 

Celem kontroli była ocena działalności organów miasta Łodzi w zakresie planowania i 

zagospodarowania przestrzennego w latach 2008 – 2010. Główne zagadnienia objęte kontrolą 

dotyczyły: aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Łodzi, ustalania przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego 

oraz określania sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy w projektach planów 

miejscowych, a także lokalizowania inwestycji celu publicznego i ustalania warunków 

zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji w przypadku braku planu miejscowego. 

Tematyka kontroli mieści się w jednym z priorytetowych obszarów badań kontrolnych  

na 2011 r. – „Zagospodarowanie przestrzenne, architektura i budownictwo”. 

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta Łodzi i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

w Łodzi, na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, przy zastosowaniu kryterium legalności, 

gospodarności i rzetelności. 

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 6 kwietnia do 29 lipca 2011 r. 
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Podsumowanie wyników kontroli 

2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1, pod względem legalności i rzetelności, 

działalność Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej na terenie miasta Łodzi. Na powyższą ocenę wpłynęły przede wszystkim:  

 długotrwałość prac nad zaktualizowaniem studium, 

 szczególnie niski stopień pokrycia obszaru miasta planami miejscowymi, 

 przewlekłość  i naruszanie prawa w toku postępowań o ustalenie warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu. Stwierdzone przypadki nieprzejrzystości 

i dowolności przy podejmowaniu w tym zakresie decyzji mogły sprzyjać 

powstawaniu mechanizmów korupcjogennych. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła także działalność jednostki budżetowej 

miasta Łodzi – Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w zakresie efektywności 

sporządzania planów miejscowych.  

2.2. Uzasadnienie oceny 

2.2.1. W latach 2002-2010 (do 26 października ) polityka przestrzenna miasta Łodzi była 
określona w studium uchwalonym w dniu 3 kwietnia 2002 r., opracowanym i przyjętym na 
podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, która utraciła moc z dniem 
11 lipca 2003 r.  
Dostosowanie zapisów studium do wymagań nowej ustawy o planowaniu oraz do ustaleń 
aktualnych projektów i programów o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym prowadzono 
nierzetelnie (nieterminowo, a w dodatku kolejne projekty wymagały istotnych zmian),  
co wydłużyło czas trwania tych prac do ponad 5 lat. W ocenie NIK, tak długotrwały okres 
sporządzenia studium spowodowany był w szczególności niewielką praktyką projektową 
i brakiem wystarczającej liczby kompetentnych pracowników wykonawcy tego dokumentu 
(MPU), który został powołany do życia w dniu 1 października 2006 r. Miało to niekorzystny 
wpływ na liczbę i terminowość opracowywanych planów miejscowych, których projekty – na 
podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu – sporządza się zgodnie z zapisami studium.  
Długotrwałość prac planistycznych nad aktualizacją studium była powodem braku innych 
dokumentów programowych i strategicznych miasta Łodzi, m.in. strategii mieszkaniowej 
gminy i wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym. (str. 14-15) 

2.2.2. Na koniec 2010 r. plany miejscowe pokrywały 1.338 ha, tj. zaledwie 4,5% obszaru 
Łodzi. Niska była także realizacja 83 uchwał Rady Miejskiej w Łodzi o przystąpieniu  
do sporządzania planów miejscowych, z których tylko 36 (10,6%) znajdowało się w trakcie 

                                                 
1 Według stosowanej w NIK czterostopniowej skali ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna 
z nieprawidłowościami, negatywna.  
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Podsumowanie wyników kontroli 

opracowywania. Nie zrealizowano także harmonogramu sporządzania planów miejscowych 
na lata 2007 -2010, w którym założono pokrycie do końca 2010 r. planami (zakończonymi i 
procedowanymi) 90% powierzchni miasta (wykonano w tym czasie plany dla terenów o 
powierzchni 1,6%). (str. 15-16) 

2.2.3. Prezydent Miasta Łodzi nie dopełnił (określonego w studium z 2002 r. na podstawie 
art. 6 ust. 5 pkt 7 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) obowiązku sporządzenia 
planów miejscowych dla obszarów doliny rzek Sokołówki i Olechówki. Z kolei plan 
miejscowy dla Lasu Łagiewnickiego (obszaru dla którego także istniał taki obowiązek) został 
wprawdzie opracowany, ale ze względu m.in. na istotne naruszenia prawa, WSA w Łodzi 
unieważnił we wrześniu 2007 r. uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi o jego przyjęciu.  

Nie sporządzono także planów miejscowych dla 8 terenów górniczych, przez co nie 
wypełniono obowiązku ich opracowania, wynikającego z art. 14 ust. 7 ustawy o planowaniu 
oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze2. 

Brak planów miejscowych dla obszarów pofabrycznych z XIX i początku XX wieku stanowił 
istotną przeszkodę w ochronie charakterystycznej dla Łodzi zabytkowej architektury 
przemysłowej. (str. 16-18) 

2.2.4. Utworzenie w 2006 r. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi nie przyczyniło się 
znacząco do zwiększenia powierzchni miasta objętej planami miejscowymi. W okresie od 
początku działalności MPU do 31 lipca 2011 r. Rada Miejska w Łodzi uchwaliła 3 plany 
miejscowe sporządzone przez tę jednostkę, obejmujące 134 ha, tj. tylko 0,5% powierzchni 
miasta. Według stanu na koniec 2010 r., trwały prace nad 27 planami miejscowymi  
(3,5% powierzchni miasta). Wskazuje to na niską efektywność działalności MPU, pomimo 
zapewnienia jej zwiększonych, w stosunku do zakładanych w czasie jej tworzenia, środków 
budżetowych i liczby zatrudnionych. W latach 2006-2010 łączne wydatki MPU wyniosły 
18.980,6 tys. zł, zatrudnienie (w etatach) - 26,8 na koniec 2007 r. i 52 etatów na koniec 2010 r.  

W ocenie NIK przyczyną niewielkiej efektywności pracy MPU w zakresie sporządzania 
podstawowych dokumentów planistycznych miasta była zła organizacja pracy, a zwłaszcza 
brak w MPU wyspecjalizowanej kadry (pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, wpisanych na listę członków izby samorządu zawodowego 
urbanistów). (str. 18-19) 

2.2.5. Prezydent Miasta Łodzi nie dochował terminu (styczeń 2011 r.) zaktualizowania 
harmonogramu sporządzania planów miejscowych, wskazanego przez Radę Miejską 
w uchwale Nr XCIX/1826 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia studium. 
Jeszcze we wrześniu 2011 r. projekt tego dokumentu był przedmiotem uzgodnień (str. 19-20) 

2.2.6. Brak planów miejscowych dla ponad 95% obszaru miasta Łodzi powodował, 
że ustalanie przeznaczenia terenów oraz określanie sposobów ich zagospodarowania 
i zabudowy odbywało się w drodze decyzji administracyjnych. W latach 2008-2010 

                                                 
2 Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm. 
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Prezydent Miasta Łodzi wydał 1.041 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
i 6.686 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 541 decyzji dotyczących budownictwa 
wielorodzinnego. Analiza 5% wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego (51 szt.) i 20% decyzji o warunkach zabudowy dla budownictwa 
wielorodzinnego (108 szt.) wykazała, że z przekroczeniem terminu w rozumieniu art. 35 § 3, 
w związku z art. 35 § 5 Kpa, wydano 27% decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz  86% decyzji o warunkach zabudowy. Maksymalny czas ustalania 
warunków zabudowy wyniósł 2 lata i 8 miesięcy. Jednocześnie, tylko w 16 opóźnionych 
postępowaniach o ustalenie warunków zabudowy (17% badanych) inwestorów 
powiadomiono na piśmie o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy 
(art. 36 § 1 Kpa).  
Nieprzestrzeganie obowiązujących terminów przy załatwianiu powyższych spraw było 
przedmiotem skarg składanych przez inwestorów do Prezydenta Miasta Łodzi, Rady 
Miejskiej w Łodzi oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (w jednym 
przypadku Prezydent został ukarany przez WSA karą grzywny). (str. 20-22) 

2.2.7. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o planowaniu, Kpa i rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury stwierdzono we wszystkich 19 poddanych szczegółowej kontroli 
postępowaniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Kontrolujący wskazali 
w szczególności na brak części tekstowej lub graficznej analiz urbanistycznych 
(w 9 postępowaniach), niewyznaczenie granic obszaru analizowanego (4 sprawy), a także 
sporządzanie części graficznych tych analiz na kopiach map niespełniających wymagań 
określonych w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu (w 8 postępowaniach). W 5 badanych 
postępowaniach stwierdzono nieprzestrzeganie obowiązku określonego w art. 64 § 2 Kpa 
wzywania wnioskodawców do uzupełnienia wniosków o dokumenty wymagane na podstawie 
art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu lub dokonywano takich wezwań dopiero po upływie wielu 
miesięcy. Powyższe naruszenia prawa występowały w kolejnych postępowaniach, nawet 
pomimo wcześniejszych prawomocnych wyroków WSA w Łodzi, wskazujących na ustalanie 
warunków zabudowy w sposób dowolny, wbrew wymogom określonym w art. 61 ust 1-5 
ustawy o planowaniu.. 

W 13 postępowaniach brakowało merytorycznego uzasadnienia sposobu ustalenia wymagań 
dla nowej zabudowy.  
Powyższe wyniki analizy kontrolnej omawianych postępowań wskazują, że prowadzone one 
były w sposób nieprzejrzysty i dowolny, co mogło sprzyjać występowaniu zjawisk 
korupcyjnych. (str. 22-27) 

2.2.8. Prowadzony przez Urząd rejestr decyzji o warunkach zabudowy nie był zgodny 
z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. 
w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzoru rejestru decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego3. (str. 21-22) 

 

                                                 
3 Dz. U. Nr 130, poz. 1385 
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2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

Kontrole dotyczące problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego, 
przeprowadzone w ostatnich latach przez NIK4, każdorazowo wskazywały na potrzebę 
istotnego usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej w tej sferze. Sygnalizowano 
m.in. potrzebę systematycznego zwiększania powierzchni gmin objętych planami 
miejscowymi. Niewystarczający – w stosunku do potrzeb – wzrost obszarów gmin objętych 
planami w sposób istotny utrudniał bowiem prawidłowe gospodarowanie przestrzenią, 
skutkował wyhamowaniem tempa rozwoju inwestycji oraz sprzyjał powstawaniu 
mechanizmów korupcjogennych. Ponadto, wykazane w wyniku tych kontroli naruszanie 
przez organy administracji publicznej terminów określonych w Kpa i nieuzasadnione 
przewlekanie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy, było 
powodem wnioskowania o wprowadzenie, w drodze nowelizacji ustawy, instytucji kary 
pieniężnej za niewydanie w terminie (bez uzasadnienia) decyzji o warunkach zabudowy5.  

Wyniki niniejszej kontroli doraźnej wskazują na aktualność powyższych ocen i wniosków 
Izby. W ocenie NIK, władze samorządowe miasta Łodzi, w którym powierzchnia obłożenia 
planami miejscowymi jest najniższa spośród miast wojewódzkich, powinny podjąć 
dodatkowo pilne działania w celu zapewnienia:  

 zracjonalizowania zatrudnienia i zdyscyplinowania działalności projektowej MPU 
w zakresie opracowywania planów miejscowych, 

 pełnej przejrzystości prowadzonych postępowań administracyjnych, w szczególności 
poprzez merytoryczne uzasadnianie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej 
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz rzetelne ich dokumentowanie, 

 terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Niezbędne jest także prowadzenie przez Radę Miejską w Łodzi bieżącej kontroli organu 
wykonawczego w zakresie realizacji uchwał dotyczących planowania i zagospodarowania 
przestrzennego miasta.  

Szczegółowe wnioski skierowane do Rady Miejskiej w Łodzi, Prezydenta Miasta Łodzi 
i dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi wraz z informacją o ich realizacji 
przedstawiono w części 4. Informacje dodatkowe. 

                                                 
4 P/10/110 „Realizacja zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego przez organy 
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego” 
S/09/005 „Gospodarowanie przestrzenią miejską w Tomaszowie Mazowieckim” 
I/08/003 „Prawidłowość wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę” 
P/06/107 „Kształtowanie polityki przestrzennej w gminach jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji” 
5 Wniosek de lege ferenda , wskazujący na potrzebę nowelizacji ustawy o planowaniu sformułowano po kontroli 
I/08/003  



Informacje szczegółowe 

3. Informacje szczegółowe 
3.1. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne 

W przeprowadzanych corocznie od 2004 r. przez Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN analizach stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach 
wskazywano na niezadowalający stan pokrycia planistycznego powierzchni kraju, pomimo 
stałego wzrostu tego wskaźnika (od 17,5% na koniec 2004 r. do 26% na koniec 2010 r.). 
W raporcie sporządzonym na koniec 2009 r. pozytywnie odnotowano wyraźne przyspieszenie 
tempa uchwalania planów miejscowych w większych miastach, aczkolwiek osiągnięte 
wskaźniki uznano nadal za niezadowalające. Pozytywnie oceniono postęp prac planistycznych 
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu. Łódź natomiast wskazana została jako miasto 
o najniższym wskaźniku pokrycia planistycznego (zaledwie 4,5% obszaru miasta),  
jak i o niewielkim tempie uchwalania planów miejscowych. Na przestrzeni lat 2007-2010 
przyjęto zaledwie 4 plany dla 1,6% powierzchni miasta.  
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Informacje szczegółowe 

Brak planów miejscowych, będących podstawowym, ustanowionym przez organ 
uchwałodawczy gminy, instrumentem prawnym kształtowania przestrzeni, stanowi istotną 
przeszkodę w realizacji inwestycji. W przypadku jego braku, przeznaczenie terenów 
i określenie warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, którą wydaje organ wykonawczy gminy. 
W Ekspertyzie nt. „Ład przestrzenny w Polsce – stan i problemy”6 Bartłomiej Kolipiński – 
Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich wskazuje, że w przypadku, 
gdy teren nie posiada prawnie określonego przeznaczenia, to o możliwościach jego 
wykorzystania dla celów inwestycyjnych decydują przepisy innych ustaw, a nie przepisy 
prawa miejscowego. „W praktyce o przeznaczeniu terenu przesądza więc wniosek inwestora 
o ustalenie warunków zabudowy. Rolą organu (wójta, burmistrza, prezydenta) jest wyłącznie 
sprawdzenie, czy zamiar inwestora jest zgodny z przepisami określonymi w ustawach 
odrębnych (…) Ponadto, ustalanie warunków zabudowy w trybie decyzji administracyjnej 
oznacza, że czynność ta jest poza kontrolą społeczną, realizowaną w ramach 
demokratycznych procedur planistycznych. Z założenia więc jest to sposób uniemożliwiający 
wyważanie interesów różnych uczestników gry o przestrzeń, a tym samym obciążony 
ryzykiem powstawania konfliktów społecznych. Wreszcie, decyzje o warunkach zabudowy są 
w znacznie większym stopniu korupcjogenne niż procedury planistyczne.” 

3.2. Charakterystyka stanu prawnego 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady gospodarowania przestrzenią jest 
ustawa o planowaniu. Określa ona m.in. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez 
jednostki samorządu terytorialnego, zakres i sposoby postępowania w sprawach 
przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania 
i zabudowy (art. 1).  
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 (art. 9 ust.1). 
Opracowanie studium powierzono wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Ustalenia 
studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4), 
ale samo studium nie jest aktem prawa miejscowego (art. 9 ust. 5). 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie 
inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków 
zabudowy terenu następuje w planie miejscowym. Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 
planu miejscowego podejmuje rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta (art. 14 
ust. 4). Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego (art. 14 ust. 8). 

W przypadku braku miejscowego planu, określenie sposobów zagospodarowania 
i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy 

                                                 
6 Ekspertyza nt. „Ład przestrzenny w Polsce – stan i problemy” wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
w związku z pracami nad raportem o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym, który będzie 
sporządzony jako dokument spełniający wymóg ustawy z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), lipiec 2011 (www.mrr.gov.pl). 
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i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się 
w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób zagospodarowania 
terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy (art. 4 ust. 2).  
Na podstawie art. 64 ust. 1, w związku z art. 52 ustawy o planowaniu, ustalenie warunków 
zabudowy dla inwestycji następuje na wniosek inwestora. Przepis art. 52 ust. 2 w związku z art. 
64 ust. 1 ustawy o planowaniu wskazuje na treść wniosku, który m.in. powinien zawierać 
określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, 
w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego oraz charakterystykę inwestycji w zakresie objętym art. 52 ust. 
2 pkt 2 ustawy o planowaniu. 
Decyzja o warunkach zabudowy określa rodzaj inwestycji, warunki i szczegółowe zasady 
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, 
w szczególności w zakresie objętym art. 54 pkt 2 ustawy o planowaniu oraz linie 
rozgraniczające terenu inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali, z zastrzeżeniem 
art. 52 ust. 2 pkt 1. 
Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 
i uzyskaniu uzgodnień wymaganych przepisami odrębnymi.  
Wymogi, jakie należy spełnić łącznie, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy określa 
art. 61 ustawy o planowaniu. Pierwszym z tych warunków jest tzw. „zasada dobrego 
sąsiedztwa” stanowiąca, aby co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi 
publicznej, była zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dla nowej 
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej 
obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. 

Sposób ustalania w decyzji o warunkach zabudowy wymagań dotyczących nowej 
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
W celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy organ 
wyznacza wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków 
zabudowy, obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy 
i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy o 
planowaniu (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury). Granice obszaru 
analizowanego wyznacza się na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o 
planowaniu, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej 
wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów (§ 3 ust. 2). 
Nie można odmówić ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji, jeżeli zamierzenie 
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi (art. 56 w związku z art. 64 ust. 1). 
Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o planowaniu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi 
rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 
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Postępowanie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy i postępowanie w sprawie 
decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzone są na podstawie Kpa. Terminy załatwienia 
spraw dotyczące decyzji o warunkach zabudowy zostały określone w art. 35. Zgodnie 
z art. 35 § 3 Kpa załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno 
nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie 
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu 
odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (terminy te mają charakter 
terminów maksymalnych). Stosownie do art. 35 § 5 Kpa do ww. terminów nie wlicza się 
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo 
z przyczyn niezależnych od organu. 

3.3.  Wyniki kontroli  

3.3.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
 przestrzennego miasta Łodzi  
Do dnia 26 października 2010 r. polityka przestrzenna miasta Łodzi była określona 

w studium, przyjętym uchwałą Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 
3 kwietnia 2002 r. Studium opracowano na podstawie ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym, która utraciła moc z dniem 11 lipca 2003 r. Mając na uwadze m.in. 
dostosowanie zapisów studium do wymagań nowej ustawy o planowaniu oraz do ustaleń 
aktualnych projektów i programów o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, w dniu 
22 czerwca 2005 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LI/923/05 (zmienioną następnie 
uchwałą z 26 października 2005 r.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
powyższego dokumentu. Jednocześnie Rada Miejska zobowiązała Prezydenta Miasta Łodzi 
do przedstawienia projektu uchwały w sprawie zmiany studium do dnia 31 marca 2006 r. 
Termin ten nie został dotrzymany - projekt zmiany studium został przekazany Radzie 
Miejskiej dopiero w październiku 2006 r., co spowodowało, że został on wycofany 
z porządku obrad z uwagi na „zbyt małą ilość czasu potrzebnego na zapoznanie się 
z projektem ze względu na upływającą kadencję”. 
Radni nowej kadencji uznając, że przedstawiony jej do uchwalenia projekt zmiany studium nie 
odpowiadał aktualnym potrzebom rozwojowym miasta, w dniu 17 stycznia 2007 r. podjęli 
uchwałę Nr IV/60/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium. Przedstawionych 
w grudniu 2008 r. przez wykonawcę studium (MPU) dokumentów projektowych (m.in. założeń 
do studium i projektu studium sporządzonego dla potrzeb rozpatrzenia złożonych wniosków) 
nie zaakceptował jednak ówczesny Prezydent Miasta Łodzi. W złożonym w toku kontroli 
wyjaśnieniu Prezydent Miasta stwierdził, że powodem powyższej decyzji była zbyt mała ilość 
terenów rozwoju zabudowy rezydencjonalnej i przemysłowej wskazana w przedmiotowym 
projekcie studium. W rezultacie polecenia Prezydenta (zarządzenie nr 2773/V/09 z 29 stycznia 
2009 r.), prace nad dokończeniem studium powierzono wykonawcy zewnętrznemu 
(wybranemu w wyniku zorganizowanego przez MPU przetargu nieograniczonego), przy 
współpracy Pracowni „w zakresie obsługi technicznej i zapewnienia sprawnego i rzetelnego 
przepływu informacji, niezbędnych danych i materiałów…”. Zgodnie z powyższym 
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poleceniem, do zadań wykonawcy należało m.in. opracowanie nowych założeń do studium, 
które miały zostać następnie przedstawione Prezydentowi do akceptacji. Ostatecznie studium 
zostało sporządzone w terminie wyznaczonym przez Prezydenta i uchwalone przez Radę 
Miejską w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. 
Wskazana przez Prezydenta konieczność poprawy studium sporządzonego przez MPU, 
wpłynęła na wydłużenie czasu zakończenia prac studialnych i spowodowała poniesienie 
dodatkowych kosztów jego opracowania (wynagrodzenie wykonawcy zewnętrznego studium 
wyniosło 671 tys. zł).  
Ponad 5-letni okres prac nad zaktualizowaniem lokalnych zasad zagospodarowania 
przestrzennego Łodzi miał niekorzystny wpływ na liczbę i terminowość opracowywanych 
planów miejscowych, których projekty – na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu - 
sporządza się zgodnie z zapisami studium.  
Brak aktualnego studium ograniczał także powstanie innych ważnych dla rozwoju miasta 
dokumentów, w tym Strategii mieszkaniowej Gminy Łódź oraz wieloletniego programu 
gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Łódź7, wymaganego w art. 21 ust. 1pkt 1 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego8.  

3.3.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
1. Według stanu na koniec 2010 r. w Łodzi istniało 45 planów miejscowych, 

obejmujących 1.338 ha, tj. jedynie 4,5% powierzchni miasta. W tym samym czasie 
obowiązywały 83 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi o przystąpieniu do sporządzania planów 
miejscowych dla 44,6% powierzchni miasta. W przypadku 32 planów, dla których Rada 
Miejska podjęła w latach 2002-2010 uchwały w sprawie przystąpienia do ich sporządzania 
(1 uchwała z 2002 r., 4 - z 2008 r. i 27 - z 2010 r.), nie rozpoczęto procedury planistycznej, 
określonej w art. 17 ustawy o planowaniu. W odniesieniu do 15 planów jedynie ogłoszono 
o przystąpieniu do ich sporządzania, a Prezydent Miasta Łodzi rozpatrzył złożone do nich 
wnioski (w 2004 r. rozpatrzono wnioski do 1 planu, w 2007 r. - do 5 planów, w 2008 r. - do 
6 planów i w 2009 r. – do 3 planów). W trakcie opracowywania znajdowało się 36 planów, 
obejmujących 10,6% powierzchni miasta. 
Nie zrealizowany został także harmonogram sporządzania planów miejscowych na lata  
2007–2010, ustalony zarządzeniem nr 101/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 stycznia 
2007 r. W harmonogramie tym założono pokrycie do końca 2010 r. planami miejscowymi lub 
planami procedowanymi 90% powierzchni miasta. Podając powody, dla których 
przeznaczenie i sposób zagospodarowania tylko około 5% obszaru miasta zostało dotychczas 
określone w planach miejscowych,  Prezydent Miasta stwierdził, że na realizację powołanego 
wcześniej harmonogramu istotny wpływ miały zmiany przepisów prawnych9, powodujące 
konieczność m.in. ponowienia niektórych czynności planistycznych, co wydłużyło średni czas 
                                                 
7 Ustalenia kontroli P/10/151 „Pozyskiwanie lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych”. 
8 Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm. 
9 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze 
zm.) oraz ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, 
poz. 675). 
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opracowania planów. Zdaniem NIK, powyższego powodu nie można odnieść do 47 planów 
nierozpoczętych lub o niewielkim zaawansowaniu, wobec których Rada Miejska podjęła 
w latach 2002-2010 uchwały o przystąpieniu do ich sporządzenia. 
Ponadto, w ocenie Prezydenta Miasta, niska realizacja harmonogramu opracowania planów 
miejscowych wiązała się także z brakiem „ostatecznego rozstrzygnięcia polityki przestrzennej 
ustalanej w dokumencie przyszłego Studium.” Podzielając ten pogląd, należy jednak 
zauważyć, że na długotrwałość prac nad tym dokumentem (2005-2010) decydujący wpływ 
miał Prezydent Miasta Łodzi.  
Należy także zauważyć, że w harmonogramie założono opracowanie w pierwszej kolejności 
planów dla obszarów inwestycyjnych i ochronnych (zabytki, środowisko przyrodnicze), które 
mogły być sporządzone w zgodzie z obowiązującym wówczas studium. Tymczasem, pomimo 
przystąpienia w latach 2007–2008 do sporządzenia planów miejscowych m.in. dla tych 
obszarów, według stanu na czerwiec 2011 r., żaden z planów nie został przyjęty. 

2. W studium uchwalonym w 2002 r. określone zostały trzy obszary, dla których na podstawie 
art. 6 ust. 5 pkt 7 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzenie planów 
miejscowych było obowiązkowe (doliny rzek Sokołówki i Olechówki oraz Park Krajobrazowy 
Wzniesień Łódzkich wraz z otuliną, zwany dalej „PKWŁ”). Obowiązek ten zrealizowano tylko 
w stosunku do Lasu Łagiewnickiego (teren PKWŁ), jednak wyrokiem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 września 2007 r. stwierdzono nieważność uchwały Rady 
Miejskiej z 22 czerwca 2005 r. o przyjęciu planu miejscowego dla wymienionego obszaru,  
ze względu m.in. na istotne naruszenie prawa oraz niezgodność z zapisami studium. W grudniu 
2008 r. oraz w czerwcu 2010 r. Rada Miejska przyjęła stosowne uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych m.in. dla omawianego obszaru, ale do  
20 czerwca 2011 r. nie podjęto dalszych prac. W wyjaśnieniu złożonym w toku kontroli 
Prezydent Miasta podał, że warunkiem kontynuowania prac nad planem miejscowym dla 
obszaru Lasu Łagiewnickiego było „przyjęcie nowego studium przez Radę”. 
NIK podziela stanowisko dyrektora PKWŁ, przedstawione w informacji złożonej na podstawie 
art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, że brak planu miejscowego dla tego obszaru ,,jest bardzo 
niekorzystny dla możliwości ochrony przyrodniczych i krajobrazowych walorów” PKWŁ, 
prowadzi do ,,narastającego chaosu w zagospodarowaniu przestrzennym i uniemożliwia 
realizację prowadzonej … polityki ochrony …” 
Zdaniem NIK, brak planów miejscowych, stanowiących jedną z form ochrony zabytków10 
wpływał także niekorzystnie na stan ochrony zabytków miejskich, w tym obiektów 
architektury przemysłowej. Według złożonej na podstawie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK 
informacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, brak planów miejscowych 
ogranicza ochronę jedynie do obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz przyczynia się 
do postępującej degradacji obiektów ujętych w ewidencji gminnej. Stan ten utrudnia także 
„spójną politykę konserwatorską w obrębie najcenniejszych kulturowo obszarów miasta, jaką 

                                                 
10 Art.7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz.1568 ze zm.) 
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umożliwia wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej w ramach zapisu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.”   

W czerwcu 2011 r. w Łodzi właściciel zburzył willę Langego z 1915 r. – obiekt wpisany 
w gminną ewidencję zabytków. Wobec tego obiektu wszczęta była procedura wpisania 
do rejestru zabytków. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi złożył zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez właściciela willi. Zdaniem Konserwatora 
właściciel miał świadomość tego, że obiekt jest wpisany do ewidencji zabytków i wiedział,  
że jakiekolwiek prace muszą być uzgodnione z konserwatorem, czego nie zrobił. Jego 
przedsięwzięcie nie było też zgłoszone - zgodnie z prawem budowlanym - jako rozbiórka.  

 
Tak willa prezentowała się przed wyburzeniem 24 czerwca 2011 r., 

 
a tak 3 godziny później.  

Według doniesień prasowych w tym miejscu ma powstać dziewięciopiętrowy 
apartamentowiec11.  

Ponadto, nie sporządzono planów miejscowych dla 8 terenów górniczych, pomimo tego, 
iż obowiązek taki wynikał z art. 14 ust. 7 ustawy o planowaniu oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze12, a stosowne uchwały o przystąpieniu do 

                                                 
11 Źródło: lokalna prasa – Polska Dziennik Łódzki 25.06.2011 r. i 06.09.2011 r., Gazeta Wyborcza Łódź, 
06.09.2011 r.  
12 Patrz przypis 2. 
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sporządzenia planów Rada Miejska podjęła już w latach 2002 – 2008. W jednym przypadku 
(Brzezińska – Nowosolna) nie ogłoszono nawet o podjęciu przez Radę Miejską uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz miejscu i terminie składania wniosków do planu 
(prace przy pozostałych planach znajdowały się na etapie rozpatrzenia wniosków).  
W złożonym wyjaśnieniu Prezydent Miasta stwierdził, że obszar wyrobiska żwiru 
Brzezińska - Nowosolna „jest eksploatowany zgodnie z wydaną koncesją, a prowadzone tam 
prace eksploatacyjne nie wymagają dodatkowych pozwoleń związanych ze zmianą zasad 
prowadzonej działalności, mieszczącej się w zasięgu ustalonego terenu górniczego. Z tego 
powodu obszar ten nie został zakwalifikowany do terenów wymagających pilnego 
sporządzenia planu miejscowego.” NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 53 ust. 2 ww. ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze, plan miejscowy dla terenów górniczych sporządza się nie tylko 
w celu wykonania uprawnień określonych w koncesji, ale także dla zapewnienia 
bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony środowiska. Podkreślić też należy, że decyzję 
o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla wymienionego terenu górniczego 
podjęła Rada Miejska jeszcze w 2002 r. (uchwała Nr LXXXVII/1909/02). 

3.3.3. Działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi 

Na szczególnie niski stan pokrycia planami miejscowymi obszaru Łodzi istotnie 
wpłynęły niewielkie rezultaty działalności MPU, pomimo zapewnienia jej zwiększonych, 
w stosunku do zakładanych w czasie tworzenia tej jednostki w 2006 r., środków budżetowych i 
liczby zatrudnionych pracowników.  W uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi o powołaniu MPU13 przyjęto, że budżet roczny tej jednostki wyniesie około 3 mln zł, 
natomiast docelowe zatrudnienie 40-45 etatów. W stosunku do stanu istniejącego przed 
utworzeniem MPU, założono znaczne zwiększenie możliwości wytwórczych nowej jednostki, 
skoro – jak stwierdzono w powyższym uzasadnieniu – „obecnie zadania wykonuje 17-osobowy 
oddział w strukturze Wydziału Urbanistyki i Architektury, obciążony innymi zadaniami.”  
W latach 2006-2010 łączne wydatki MPU wyniosły 18.980,6 tys. zł. W 2006 r. 
(od 1 października do końca grudnia) wydatki te wyniosły 601,7 tys. zł i w następnych latach 
wzrosły z 3.375 tys. zł w 2007 r. do 5.315,8 tys. zł w 2010 r. (o 57%). Zatrudnienie 
(w etatach) według stanu na koniec lat 2007-2010 systematycznie rosło: z 36,8 w 2007 r. 
do 41,35 w 2008 r., 49,35 w 2009 r. oraz 52,75 na koniec 2010 r. Udział pracowników 
zatrudnionych w komórkach zajmujących się bezpośrednio planowaniem przestrzennym 
wzrósł w tym czasie z 72,8% (26,8 etatów) do 74,4% (39,25 etatów). Wydatki na 
wynagrodzenia osobowe stanowiły odpowiednio: 51%, 58%, 54% i 66% wydatków ogółem. 
Tymczasem, zdecydowana większość obowiązujących planów miejscowych (41 na 45) 
została uchwalona w latach 1997-2006, tj. przed rozpoczęciem działalności MPU. W okresie 
2007-2010 uchwalono 4 plany miejscowe (467 ha – 1,6% powierzchni miasta), z czego 
Pracownia sporządziła 1 plan, obejmujący powierzchnię 27 ha (0,1%). W lipcu 2011 r. Rada 
Miejska uchwaliła 2 plany opracowane przez MPU (107 ha -0,4%).  

                                                 
13 Uzasadnienie z dnia 10 czerwca 2006 r. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia 
jednostki budżetowej o nazwie ,,Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”. Biuletyn Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Łodzi, Druk nr 154/2006. 
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W latach 2008-2010 Pracownia nie zrealizowała również zaplanowanych zadań w zakresie 
zakupu od wykonawców zewnętrznych usług polegających na opracowywaniu materiałów 
planistycznych (planów miejscowych, studiów, koncepcji, itp.). W poszczególnych latach 
tego okresu wydatki na ten cel wyniosły 468,3 tys. zł, 677,7 tys. zł i 521,2 tys. zł,  
co stanowiło odpowiednio 17%, 51% oraz 61% wydatków pierwotnie zaplanowanych. 
Niewykorzystanie środków przeznaczonych w budżecie MPU na powyższy cel związane było 
w szczególności ze zmianą terminów realizacji kolejnych etapów prac z powodu braku 
aktualnego studium oraz konieczności ponawiania procedury planistycznej w związku 
z wejściem w życie nowych przepisów14. Według stanu na 16 maja 2011 r., wykonawcy 
zewnętrzni nie zakończyli prac nad 9 planami miejscowym (2.088 ha – 7,1% powierzchni 
miasta), które zostały rozpoczęte na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Łodzi podjętych 
w latach 2005-2008 (1 uchwała z 2005 r., 7 z 2007 r. i 1 z 2008 r.).  
Tym samym, MPU nie zrealizowała zadań wyznaczonych jej przez Prezydenta Miasta Łodzi 
w harmonogramie przyjętym na podstawie wymienionego uprzednio zarządzenia nr 101/V/07 
z dnia 11 stycznia 2007 r. Odnosząc się do przyczyn niezrealizowania powyższego 
harmonogramu, dyrektor MPU wskazał m.in. na niski stan zatrudnienia członków Izby 
Urbanistów, posiadających uprawnienia do prowadzenia prac projektowych (liczba tych 
pracowników „nigdy nie przekroczyła 4 osób”). Stan ten odbiega od liczby specjalistów 
zatrudnionych w pracowniach urbanistycznych innych miast (30 - 40 osób), funkcjonujących 
znacznie dłużej od MPU. Pomimo tego, miasta te posiadają około 20% - 60% powierzchni 
objętej obowiązującymi planami i nie zakładają w najbliższym czasie pokrycia planami 
wszystkich terenów miejskich. W ocenie NIK powyższa opinia nie może usprawiedliwiać 
faktu, iż w okresie 2007-2010 MPU sporządziła 1 plan miejscowy obejmujący powierzchnię 
27 ha (0,1% powierzchni miasta), a następnych 27 (3,5%) znajdowało się w opracowaniu. 

3.3.4. Realizacja harmonogramu sporządzania planów miejscowych 

W uchwale Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia 
studium, Rada Miejska w Łodzi ustanowiła obowiązek podjęcia prac w celu objęcia całego 
obszaru miasta planami miejscowymi. Prezydent Miasta Łodzi został jednocześnie 
zobowiązany do zaktualizowania harmonogramu sporządzania planów miejscowych, 
w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia powyższej uchwały. Termin ten nie został jednak 
dochowany – jak wyjaśnił Prezydent Miasta – z powodu konieczności wykonania 
dodatkowych opracowań analitycznych. W lipcu 2011 r. projekt harmonogramu był 
omawiany na sesji Rady Miejskiej oraz Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 
która została poproszona o przedstawienie ewentualnych uwag i zaleceń dotyczących 
wskazania zadań priorytetowych. We wrześniu 2011 r. projekt harmonogramu znajdował się 
„na etapie wprowadzania finalnej korekty wynikającej z możliwości budżetowych miasta”. 

 

 

                                                 
14 Patrz przypis 9. 
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3.3.5. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

W związku z niskim pokryciem obszaru miasta Łodzi planami miejscowymi, ustalanie 
przeznaczenia terenów oraz określanie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy 
odbywało się przede wszystkim – zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu - w drodze 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 
zabudowy. W latach 2008 – 2010 Prezydent Miasta Łodzi wydał 1.041 decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego i 6.686 decyzji o warunkach zabudowy. 

1. Analiza 51 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (5% wydanych) wykazała, 
że decyzje te zawierały wszystkie elementy wymienione w art. 54 ustawy o planowaniu. 
W 19 postępowaniach (37%) nie obwieszczono jednak o wszczęciu i o zakończeniu 
postępowania, a w przypadku 3 postępowań (6%) nie sporządzono na piśmie analiz 
warunków i zasad zagospodarowania i zabudowy terenu oraz stanu faktycznego i prawnego 
nieruchomości. Stanowiło to naruszenie art. 53 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy o planowaniu.  
Pomimo istnienia obowiązku wynikającego z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu, dwóch 
z dziewięciu badanych decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, nie uzgodniono z Marszałkiem Województwa 
Łódzkiego.  
W terminie określonym w art. 35 Kpa (do 2 miesięcy) wydano 37 decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego (73% badanych). Pozostałe badane decyzje wydawane 
były w terminie do 3 miesięcy (8 spraw) i 4 miesięcy (5 spraw), a w jednym przypadku czas 
ten wyniósł 11 miesięcy. 

2. Terminowość wydawania decyzji o warunkach zabudowy sprawdzono na podstawie 
analizy 20% (108 z 541) decyzji dotyczących budownictwa wielorodzinnego, wydanych 
w latach 2008 – 2010. Wykazano, że po odliczeniu terminów przewidzianych w przepisach 
prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowań oraz okresów 
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu, w terminie 
do 2 miesięcy wydano jedynie 15 decyzji (14% badanych). W przypadku 45 postępowań 
(42%) czas oczekiwania przez inwestorów na rozstrzygnięcie wyniósł do 6 miesięcy, zaś 32 
postępowania (30%) trwały od 6 do 12 miesięcy, a 13 (12%) – od 1 do 2 lat. Powyżej 2 lat 
rozpatrywano 3 sprawy, przy czym maksymalny czas ustalania warunków zabudowy wyniósł 
32 miesiące i 15 dni. Stwierdzono także, iż: 
 wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku przesłano do inwestora budowy budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 349/95 do 349/98 (obrębW-47), dopiero 
po upływie 27 miesięcy od daty jego złożenia; 

 w wyniku skargi wniesionej przez inwestora budowy budynków wielorodzinnych przy 
ul. Szczecińskiej (działki nr 53/1, 52/7 i 34/16) na bezczynność Prezydenta Miasta Łodzi 
w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy, wyrokiem z dnia 29 stycznia 
2010 r. WSA zobowiązał Prezydenta Miasta do wydania decyzji w terminie 1 miesiąca 
od dnia uprawomocnienia się wyroku. Kolejnym wyrokiem (z dnia 3 lutego 2010 r.) 
WSA wymierzył Prezydentowi grzywnę w kwocie 2.000 zł z tytułu pozostawania 
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w bezczynności w wykonaniu wyroku sądu oraz kwotę 457 zł tytułem zwrotu kosztów 
postępowania; 

 uchwałą Nr LXX/1344/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. Rada Miejska uznała skargę 
inwestora budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 192/2 
(obręb W-48) za zasadną stwierdzając, że sposób prowadzenia sprawy „zasługuje na 
nazwanie go biurokratycznym i przewlekłym”.  

Jednocześnie, tylko w 16 opóźnionych postępowaniach (17%) inwestorów powiadamiano na 
piśmie o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy (art. 36 § 1 Kpa). 
Ze złożonych w latach 2008-2010 do Prezydenta Miasta Łodzi oraz Rady Miejskiej w Łodzi 
24 skarg dotyczących zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, 
14 dotyczyło przewlekłości prowadzonych postępowań. W wyniku ich rozpatrzenia, 9 skarg 
uznano za zasadne.  
Według p.o. dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu, powyższe uchybienia 
spowodowane były przede wszystkim „ogromną ilością prowadzonych równolegle 
postępowań. W okresie boomu budowlanego w latach 2006-2009 na jednego inspektora 
przypadało od 80 do 140 wniosków o ustalenie warunków zabudowy”. W ocenie NIK 
stwierdzone nieprawidłowości wynikały w szczególności z niewłaściwej organizacji pracy, 
bowiem pomimo zwiększenia w 2008 r. zatrudnienia w Wydziale czas oczekiwania  
na załatwienie spraw nie uległ poprawie. 
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Terminowość wydawanych w latach 2008-2010 decyzji administracyjnych 
(na podstawie zbadanych 108 decyzji o warunkach zabudowy i 51 decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)

decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

decyzje o warunkach zabudowy

 
3. Wydane decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego nie były ewidencjonowane w sposób zgodny z wymogami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach 
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zabudowy oraz wzoru rejestru decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego15. Dokonane 
w latach 2008 – 2010 wpisy wydanych decyzji o warunkach zabudowy w 70% nie były 
zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, bowiem nie 
zawierały numerów ewidencyjnych działek, a nieruchomości, na których ustalano warunki 
zabudowy oznaczano jedynie poprzez podanie adresu. Ponadto, do dnia 30 czerwca 2009 r. 
Oddział Urbanistyki prowadził wspólny rejestr dla wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. W złożonym w toku kontroli 
wyjaśnieniu podano, że przyczyną prowadzenia wspólnego rejestru były trudności 
w określeniu rodzaju wnioskowanej inwestycji. Od dnia 1 lipca 2009 r. rejestr wydanych 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzony jest w Urzędzie 
zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do wyżej powołanego rozporządzenia. 

4. Szczegółowa analiza kontrolna 19 postępowań16 w sprawie ustalenia warunków 
zabudowy, w których wydano łącznie 18 decyzji, wykazała nieprawidłowości we wszystkich 
kontrolowanych sprawach. I tak: 
 w 4 skontrolowanych postępowaniach nie wyznaczono granic obszaru analizowanego, co 

stanowiło naruszenie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury, 
 w 8 postępowaniach części graficzne analiz sporządzono na kopiach map niespełniających 

wymagań określonych w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu, tj. nie podano skali 
i informacji, czy są to mapy zasadnicze czy katastralne przyjęte do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, 

 w 9 postępowaniach stwierdzono brak części tekstowej lub graficznej analizy 
urbanistycznej 

W postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu budynków 
mieszkalnych przy ul. Listopadowej 60 (decyzja U.A.I./435/10 - działka 130/9) 
nie sporządzono części tekstowej analizy. W złożonym w toku kontroli wyjaśnieniu 
podano, że „część tekstowa analizy urbanistycznej jest tożsama z jej wynikami”, 
załączonymi do decyzji ustalającej warunki zabudowy. Kontrola wykazała jednak,  
że w wynikach analizy nie wskazano sposobu wyliczenia odległości granic obszaru 
analizowanego, a na kopii mapy nie oznaczono granic tego obszaru, co w ocenie NIK 
wskazywało na nierzetelność analizy.  

Również decyzję z 20 maja 2011 r. (UA-I.289/2011) o ustaleniu warunków zabudowy dla 
inwestycji polegającej na budowie kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
i usługowych przy Al. Piłsudskiego sporządzono na podstawie nierzetelnie przygotowanej 
analizy urbanistycznej. Analizę w formie graficznej sporządzono na mapach z systemu 
komputerowego, niespełniających ustawowych wymagań. Jako część tekstową analizy 
urbanistycznej kontroli okazano jedynie „egzemplarz roboczy” wniosków z analizy 
urbanistycznej, które – według wyjaśnień dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury – 
były tożsame z częścią opisową analizy. W dokumencie tym, w zakresie warunków, 

                                                 
15 Patrz przypis 3. 
16 Wykaz poddanych analizie postępowań zamieszczono w załączniku do niniejszej Informacji o wynikach 
kontroli. 
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o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu, dla analizowanego obszaru 
określono jedynie funkcję, wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki oraz wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub 
attyki. Nie odniesiono się w nim natomiast m.in. do szerokości elewacji frontowej, czy 
geometrii dachu, pomimo ustalenia powyższych parametrów w decyzji o warunkach 
zabudowy. 

Niepodpisany przez osobę sporządzającą, projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy 
dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pomorskiej 544 w Łodzi, stał się 
podstawą do poinformowania wnioskodawcy o rozbieżnościach pomiędzy wymaganiami 
wnioskowanymi i ustalonymi „po dokonaniu analizy urbanistycznej”. Tymczasem 
w postępowaniu tym w ogóle nie opracowano części tekstowej analizy urbanistycznej. 

 w 5 skontrolowanych postępowaniach stwierdzono nieprzestrzeganie, określonego w art. 
64 § 2 Kpa obowiązku wzywania wnioskodawców do uzupełnienia wniosków 
o dokumenty wymagane na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu lub 
dokonywanie takich wezwań po upływie wielu miesięcy 

Dopiero po upływie ponad 6 miesięcy od daty wpływu do Urzędu wniosku o ustalenie 
warunków zabudowy dla budowy zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Listopadowej 
60 (decyzja U.A.I./435/10 - działka 130/9), inwestor został wezwany o jego niezbędne 
uzupełnienie. 

Do wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i usługowych przy Al. Piłsudskiego 
z lutego 2010 r. inwestor dołączył mapy w niewłaściwej skali i bez adnotacji o przyjęciu 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W konsekwencji, podpisana 
decyzja o warunkach zabudowy nr UA-I.289/2011 z dnia 20 maja 2011 r. została 
w dniu 3 czerwca 2011 r. anulowana. Z wyjaśnień wynikało, że fakt załączenia 
niewłaściwej mapy stwierdzono w trakcie „przygotowywania decyzji do wydania 
i powielania załącznika graficznego (mapy) dla pozostałych stron postępowania”. 
W następstwie powyższego dopiero wówczas inwestor został wezwany do dostarczenia 
odpowiednich map. 

W postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy  
ul. Gryfa Pomorskiego, wezwanie do uzupełnienia wniosku wysłano do inwestora  
po upływie 2 lat i 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Ponadto, w toku niniejszego 
postępowania informacji o sprawie udzielano osobie niebędącej pełnomocnikiem 
inwestora. 

W decyzjach nr PPZ.I.180/09 i PPZ.I.181/09 nie ustalono warunków obsługi w zakresie 
zaopatrzenia planowanych inwestycji w gaz do celów grzewczych, które wnioskodawca 
określił w ilości 300 m³/dobę dla każdej z nich. W pierwszym przypadku wnioskodawca 
przedłożył stosowne zapewnienie gestora sieci gazowej, jednak Urząd w wydanej 
decyzji nie określił warunków obsługi w tym zakresie. W drugim postępowaniu 
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wnioskodawcy nie wezwano do uzupełnienia wniosku o zapewnienie właściwej jednostki 
o możliwości dostawy gazu. W wyjaśnieniu potwierdzono, że nie wezwano inwestora do 
uzupełnienia wniosku „gdyż dla tego zamierzenia budowlanego wystarczające jest tylko 
zapewnienie” gestorów sieci wod-kan i sieci elektrycznej, „która może, choć nie musi, 
być źródłem energii cieplnej.”  
Zdaniem NIK, powyższe stanowisko jest sprzeczne z art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o planowaniu, w którym wydanie decyzji o warunkach zabudowy uzależniono m.in. od 
istniejącego lub projektowanego uzbrojenia terenu, które jest wystarczające dla 
zamierzenia inwestycyjnego. W omawianym przypadku wnioskodawca wyraźnie 
określił, że rodzajem energii do celów grzewczych ma być gaz (a nie energia 
elektryczna), a w postępowaniu nie stwierdzono czy uzbrojenie terenu jest 
wystarczające dla tego zamierzenia.  

W opinii NIK, o nierzetelności prowadzonych postępowań świadczą także takie uchybienia, 
jak: 
 brak opatrzenia projektu decyzji o warunkach zabudowy podpisem osoby sporządzającej 

(w 4 przypadkach), 
 sporządzenie części graficznych decyzji na kopiach map niespełniających wymagań 

określonych w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu (w 2 przypadkach), 
Ponadto, do żadnej z badanych decyzji nie załączono części graficznych wyników analiz 
urbanistycznych, co stanowiło naruszenie § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 
W ocenie NIK, powyższe nieprawidłowości oraz przypadki (w 13 poddanych analizie 
postępowaniach) braku merytorycznego uzasadnienia sposobu ustalenia wymagań dla nowej 
zabudowy m.in. przez nieuwzględnienie w prowadzonych analizach innej zabudowy niż 
wnioskowana, wskazywały na nieprzejrzystość i dowolność podejmowanych decyzji, będące 
jednym z mechanizmów korupcjogennych. 

Kontrola wykazała, że w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji nr PPZ.I.180/09 
(budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gryfa Pomorskiego), część 
tekstową analizy urbanistycznej sporządził pełnomocnik wnioskodawcy, pomimo iż 
zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury, przeprowadzenie analizy 
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu należy do właściwego organu. 
 W wyjaśnieniu stwierdzono m.in., że przepisy nie regulują w jaki organizacyjny sposób 
organ wykonuje analizy, „dlatego Urząd Miasta ma prawo zarówno zatrudniać własnych 
pracowników wykonujących to zadanie jak i korzystać z już istniejącej analizy 
sporządzonej przez osobę niezatrudnioną w Urzędzie (oczywiście za jej zgodą)”. Wydanie 
decyzji na podstawie takiej analizy oznacza, że wykonała ją osoba należąca do 
samorządu zawodowego architektów oraz „że została ona sporządzona prawidłowo”. 
Zdaniem dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury, „umieszczenie nazwiska 
inspektora prowadzącego sprawę na wynikach z analizy wykonanej przez inną osobę 
oznacza, że inspektor ten zweryfikował jej poprawność i zgodność ze stanem faktycznym.”  
Zdaniem NIK, trudno podzielić powyższą opinię, skoro analiza była pozbawiona części 
graficznej z wyznaczonym obszarem analizowanym, a przyjęty w niej wskaźnik 
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zabudowy w wysokości 43%, jak to stwierdzono w wyjaśnieniach, wzbudził wątpliwości 
organu wydającego decyzję i w związku z tym został obniżony do poziomu 30%.   

Z części tekstowej analiz dotyczących postępowań zakończonych wydanymi decyzjami 
PPZ.I.152/10 i PPZ.I.153/10 (budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Listopadowej) 
wynikało, że do określenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu 
wzięto pod uwagę jedynie działki z budynkami wielorodzinnymi, nie uwzględniając 
istniejącej na działkach sąsiednich zabudowy jednorodzinnej. W ten sposób wyznaczono 
m.in. wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki, nie podając w analizie, z jakich powodów pominięto zabudowę jednorodzinną. 
Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej oraz jej szerokość wyznaczono 
„w nawiązaniu do zabudowy wielorodzinnej Stoki” i „na podstawie średniej szerokości 
elewacji frontowych istniejącej zabudowy wielorodzinnej w obszarze analizowanym.” 
Nie podano przy tym na jakich konkretnych działkach oparto te wyliczenia (wymieniono 
jedynie nazwy ulic, przy których się znajdowały), co przy braku wyznaczenia granic 
obszaru analizowanego, uniemożliwiało sprawdzenie ich rzetelności.  

Na dowolność w ustalaniu warunków dla nowej zabudowy wskazywało Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Łodzi (SKO), rozpatrujące skargę inwestora na decyzję 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 grudnia 2007 r. ustalającą warunki zabudowy dla 
inwestycji polegającej na budowie budynków wielorodzinnych na działkach nr 53/1, 
52/7 i 34/16 przy ul. Szczecińskiej w Łodzi. SKO stwierdziło m.in., że organ I instancji 
„w istocie nie rozpoznał wniosku inwestora”, ponieważ wyznaczył parametry dla nowej 
inwestycji wykraczające poza ramy złożonego wniosku, co było działaniem 
„pozaustawowym.” Po ponownym rozpatrzeniu sprawy wydano 21 lipca 2008 r. 
decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla tej inwestycji, która następnie 
została podtrzymana przez SKO (decyzją z 17 września 2008 r.). Decyzję Prezydenta 
oparto na wynikach analizy urbanistycznej, w której uwzględniono obszar analizowany, 
zabudowany w większości budynkami jednorodzinnymi szeregowymi oraz (na obrzeżu) 
budynkami wielorodzinnymi. Wyrokiem WSA z dnia 13 lutego 2009 r. decyzje SKO 
i Prezydenta Miasta Łodzi zostały uchylone. WSA wskazał m.in. na nieprawidłowości 
przy wyznaczaniu granic obszaru analizowanego. Zdaniem WSA, z analizy nie wynikało 
,,jaka zabudowa na jakiej działce stanowiła podstawę wyliczeń i w jaki sposób ich 
dokonano”, tym samym WSA uznał za „pozaprawne” argumenty uzasadniające 
niedopełnienie wymagań dobrosąsiedzkich przez planowaną inwestycję.  
Zdaniem NIK, na dowolność ustalania warunków zabudowy wskazywało także 
porównanie sposobu ustalania wskaźnika wielkości powierzchni nowej zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki w omawianym przypadku oraz w przedstawionym 
wyżej postępowaniu dotyczącym budownictwa mieszkaniowego przy. ul. Listopadowej. 
Dokonując analizy urbanistycznej, przy określeniu tego wskaźnika dla budynków przy 
ul. Szczecińskiej, wzięto pod uwagę nieruchomości zabudowane o różnej funkcji 
(nie tylko wnioskowanej), w tym także budownictwo jednorodzinne. Ustalając wskaźnik 
wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki przy 
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ul. Listopadowej, bez umotywowania przyjęcia takiego rozwiązania, oparto się 
natomiast na cechach obiektów o tej samej funkcji co wnioskowana (budynki 
wielorodzinne), pomimo istnienia w analizowanym obszarze także innej zabudowy 
(budynki jednorodzinne). 
Podzielając pogląd dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury, że ustalanie 
warunków zabudowy nie powinno wynikać jedynie z „suchych matematycznych obliczeń 
opisanych przez przepisy prawa”, ale również z głębokiej wiedzy fachowej, NIK 
zauważa, że nie stoi on w sprzeczności z wymogiem uzasadniania dokonanych 
rozstrzygnięć. Wskazuje na to m.in. § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury, 
w którym sprecyzowano sposób wyznaczania wskaźnika wielkości nowej zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki (ust. 1), dopuszczając jednocześnie inne jego 
wyznaczenie, pod warunkiem, że wynika to z analizy funkcji oraz cech zabudowy 
i zagospodarowania terenu (ust. 2).  

W postępowaniach zakończonych wydaniem decyzji nr PPZ.I.180/09 i nr PPZ.I.181/09 
(budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Gryfa Pomorskiego i ul. Lęborskiej) 
wskaźniki wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki, 
wyznaczono wyłącznie na podstawie działek z budynkami wielorodzinnymi, nie podając 
przyczyn, dla których odstąpiono od uwzględnienia w obszarze analizowanym 
istniejącego budownictwa jednorodzinnego.  

Nierzetelnie przeprowadzona analiza urbanistyczna była powodem uchylenia przez 
WSA decyzji nr PPZ.I.525/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 września 2008 r., który 
odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Pomorskiej w Łodzi 
(działka nr  192/2).  
W prawomocnym wyroku z dnia 2 kwietnia 2009 r., na podstawie którego uchylona 
została decyzja SKO z 6 listopada 2008 r. i poprzedzająca ją powołana wyżej decyzja nr 
PPZ.I.525/08,  WSA stwierdził m.in., że nie mogło mieć znaczenia dla ustalenia 
spełnienia warunku kontynuacji funkcji, iż istniejąca zabudowa wielorodzinna położona 
była po przeciwnej stronie ulicy, bowiem znajdowała się w obszarze analizowanym. 
Określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy powinno nastąpić w oparciu o dane 
zebrane z całego obszaru analizowanego. WSA wskazał, że przy ponownym 
rozpatrzeniu sprawy organy powinny dokonać rzetelnej analizy stanu terenu, po 
prawidłowym (zgodnym z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury) 
wyznaczeniu obszaru analizowanego i na mapie spełniającej wymogi art. 52 ust. 2 pkt 1 
ustawy o planowaniu. W ocenie WSA, sporządzenie części graficznej analizy 
urbanistycznej na nieprawidłowej mapie, uniemożliwiało skontrolowanie prawidłowości 
określenia granic analizowanego obszaru.  

Kontrola 4, spośród 20 decyzji o warunkach zabudowy wydanych w latach 2008-2010 
dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 wykazała, 
że w2 postępowaniach zakończonych wydanymi decyzjami ustalającymi warunki 
zabudowy (PPZ.I.657/08 i PPZ.I.33/10) brak było analizy urbanistycznej. 
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W postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy dla obiektu przy ul. Bratysławskiej 
w Łodzi (decyzja nr PPZ.I.632/09) nie sporządzono części graficznej analizy, zaś w 
części tekstowej m.in. wskazano jedynie minimalne i maksymalne wartości wskaźnika 
powierzchni zabudowy do powierzchni działki (0,0 i 0,6) oraz maksymalne szerokości 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej (80 m i 75 m). W wydanej decyzji 
wielkości ww. parametrów ustalono w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury - § 5 ust. 2 (0,6) i § 6 ust. 2 (do pełnych szerokości frontów działki), bez 
umotywowania przyjęcia takiego rozwiązania. 

3.3.6. W ocenie NIK, podkreślenia wymaga powtarzalność stwierdzonych nieprawidłowości, 
pomimo wcześniejszych prawomocnych wyroków WSA, zarzucających Prezydentowi Miasta 
Łodzi nierzetelne dokonywanie analiz urbanistycznych.  
W okresie objętym kontrolą inwestorzy złożyli do WSA łącznie 18 skarg na decyzje SKO, 
dotyczące wydanych w Wydziale Urbanistyki i Architektury decyzji o odmowie ustalenia 
warunków zabudowy. WSA oddalił 7 skarg i uchylił 7 zaskarżonych decyzji SKO 
i poprzedzających je decyzji Prezydenta Miasta. Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. 
WSA nie rozstrzygnął 4 postępowań. Z dokonanej analizy wyroków WSA uchylających 
zaskarżone przez inwestorów decyzje wynikało, że Prezydent Miasta nierzetelnie sporządzał 
części graficzne analiz urbanistycznych, m.in. nie określił granic obszaru analizowanego 
(wyrok z dnia 10 października 2008 r., sygn. akt II SA/Łd 581/08), analizy sporządzał na 
kopiach map nieodpowiadających wymogom przepisu art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu 
(wyrok z dnia 27 lutego 2009 r., sygn. akt II SA/Łd 947/08 oraz wyrok z dnia 7 lipca 2010 r., 
sygn. akt II SA/Łd 474/10). Ponadto, w wyroku z 27 lutego 2009 r. oraz w wyroku  
z 27 stycznia 2010 r. (sygn. akt II SA/Łd 513/09) WSA stwierdził, iż ustalenie warunków 
zabudowy w analizowanych sprawach dokonane zostało przez organ dowolnie (bez 
uwzględnienia parametrów wszystkich nieruchomości znajdujących się na analizowanym 
terenie), tj. wbrew wymogom określonym w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o planowaniu.  
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4. Informacje dodatkowe  
W analizie przedkontrolnej, wzięto pod uwagę wyniki kontroli związanych 

z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, przeprowadzonych przez NIK 
w ostatnich latach17. Przeanalizowano skargi związane z problematyką planowania 
przestrzennego oraz szereg opinii, ekspertyz i raportów18, publikacji prasowych19, a także 
wiele danych ze stron internetowych wybranych miast wojewódzkich, dotyczących badanej 
tematyki.  

Protokoły kontroli zostały podpisane przez kierowników kontrolowanych jednostek bez 
zastrzeżeń. 

Po zakończeniu kontroli skierowano wystąpienia pokontrolne do Prezydenta Miasta Łodzi 
i Rady Miejskiej w Łodzi oraz Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.  

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości i sformułowane wnioski omówione zostały  
na naradzie pokontrolnej, odbytej w dniu 29 września 2011 r. w Urzędzie Miasta Łodzi. 

W związku z kontrolą zasięgano informacji w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK 
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi oraz w Dyrekcji Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w Łodzi. 

Dobór próby do kontroli prowadzonych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 
dokonany był w sposób celowy i uwzględniał przede wszystkim otrzymane przez NIK skargi. 
Dla celów porównawczych analizie poddano także sposób postępowania przy wydawaniu 
decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych w pobliżu działek, objętych 
postępowaniami będącymi przedmiotem skarg. Doboru próby do kontroli terminowości 
prowadzonych postępowań dokonano w sposób losowy. 

W wystąpieniu pokontrolnym do Prezydenta Miasta Łodzi NIK wnioskowała m.in. o pilne 
zakończenie prac nad opracowaniem wieloletniego programu (harmonogramu) sporządzania 
planów miejscowych, a także o wprowadzenie procedur zapewniających rzetelną weryfikację 
prawidłowości postępowań w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
oraz o ustalenie warunków zabudowy, w szczególności pod kątem: 

                                                 
17 Patrz przypis 4 
18 Raporty o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec lat 2004 - 2009 opracowane 
przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. S. Leszczyckiego (www.mi.gov.pl) 
Ekspertyza nt. Ład przestrzenny w Polsce – stan i problemy Bartłomiej Kolipiński, lipiec 2011 r. (www.mrr.gov.pl) 
Rekomendowane zasady i zakres reformy praw gospodarki przestrzennej jako elementu zintegrowanego 
planowania rozwoju kraju. Stanowisko Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przyjęte na XV 
posiedzeniu Komisji w dniu 26 listopada 2010 roku (www.tup.org.pl) 
Stanowisko Towarzystwa Urbanistów Polskich w sprawie sytuacji w gospodarce przestrzennej, wrzesień 2006 
(www.tup.org.pl) 
19 Nowe ulice i domy, czyli jak będzie rozwijać się Łódź, Aleksandra Hac Gazeta Wyborcza Łódź, 27.10.2010 r. 
Miasto zapłaci 7 mln zł za błędy urzędników, Anna Kołakowska, Gazeta Wyborcza Łódź, 18.04.2011 r. 
Łódź płynie bez planu zagospodarowania przestrzennego, Monika Pawlak, Polska Dziennik Łódzki,10.01.2009r. 
Burzą zabytkowy browar, bo urzędnicy zgubili kwit, Magdalena Hodak, Polska Dziennik Łódzki, 19.04.2008 r. 
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 sporządzania na piśmie analiz warunków i zasad zagospodarowania i zabudowy terenu 
oraz stanu faktycznego i prawnego nieruchomości, dotyczących planowanej lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, 

 merytorycznego uzasadniania sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 określania granic obszaru analizowanego na kopiach map spełniających wymagania 
określone w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu, 

 pisemnego powiadamiania wnioskodawców o przyczynach zwłoki i nowym terminie 
załatwienia sprawy (art. 36 § 1 Kpa) oraz niezwłocznego ich wzywania do uzupełnienia 
wniosków (art. 64 § 2 Kpa), 

 kompletności analiz urbanistycznych i decyzji o warunkach zabudowy, 
 bieżącego analizowania i stosownego uwzględniania orzecznictwa sądów 

administracyjnych w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu. 

Ponadto NIK wniosła o podjęcie działań organizacyjnych w celu zapewnienia terminowego 
wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

W związku z kontrolą Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi do dyrektora tej jednostki 
NIK wnioskowała o zintensyfikowanie prac nad sporządzaniem planów miejscowych dla 
terenu miasta Łodzi, a do Prezydenta Miasta o wzmożenie nadzoru nad działalnością MPU 
w powyższym zakresie. 

W wystąpieniu skierowanym do Rady Miejskiej w Łodzi Najwyższa Izba Kontroli 
wnioskowała o objęcie wnikliwą kontrolą działalności Prezydenta Miasta Łodzi – 
w rozumieniu art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym20 - 
w zakresie realizacji zadań własnych dotyczących ładu przestrzennego, obejmujących 
zwłaszcza: 
 opracowanie harmonogramu sporządzania planów miejscowych, o którym mowa 

w uchwale Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. 
oraz terminową jego realizację, 

 przestrzeganie procedur obowiązujących przy określaniu sposobu zagospodarowania 
terenu w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 
Z otrzymanych odpowiedzi o realizacji wniosków pokontrolnych wynika, że: 
 Prezydent Miasta Łodzi m.in. objął wzmożonym nadzorem i kontrolą realizację zadań 

dotyczących planowania przestrzennego, wprowadzając monitoring czynności 
wykonywanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, szczególnie w zakresie prac 
związanych z opracowywaniem planów miejscowych i zobowiązując do składania 
cotygodniowych raportów z realizacji zadań. Ponadto zobowiązał Dyrektora Wydziału 
Urbanistyki i Architektury do opracowania i wdrożenia procedur zapewniających rzetelność 
postępowań w sprawach wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

                                                 
20 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. 
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terenu. Niezależnie od przygotowywania nowych rozwiązań systemowych, Prezydent Miasta 
wprowadził dodatkowy poziom kontroli wewnętrznej obejmujący weryfikację kompletności 
składanych wniosków, prowadzonych postępowań, kompletności i prawidłowości 
zgromadzonej i wytworzonej dokumentacji. Dla wyeliminowania zaległości z lat 
poprzednich dotyczących rozpatrywania wniosków o ustalenie warunków zabudowy, 
Prezydent Miasta podjął decyzję o czasowym zleceniu opracowywania analiz 
urbanistycznych i projektów decyzji podmiotom zewnętrznym. 

 Rada Miejska w Łodzi na XXV sesji w dniu 26 października 2011 r. podjęła uchwałę  
Nr XXV/404/11 – stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi o podjętych działaniach 
i wykorzystaniu uwag w celu realizacji wniosków z wystąpienia pokontrolnego 
Najwyższej Izby Kontroli. W uchwale tej stwierdzono m.in., że Rada Miejska „podziela 
opinię NIK negatywnie oceniającą działania Prezydenta Miasta w zakresie polityki 
przestrzennej…”. Stwierdzono ponadto, że w ciągu 30 dni Rada Miejska zleci Komisji 
Rewizyjnej kontrolę realizacji przez organ wykonawczy zadań własnych dotyczących 
ładu przestrzennego. Rada zobowiązała Prezydenta do: 
- składania kwartalnych sprawozdań z zaawansowania prac planistycznych i realizacji 
harmonogramu sporządzania planów miejscowych, 
- objęcia specjalnym nadzorem rzetelności wykonywanych analiz urbanistycznych, 
będących podstawą wydawania decyzji o warunkach zabudowy, 
Zwróciła się ponadto do Prezydenta Miasta o „dokonanie wzmocnienia” stanu 
zatrudnienia w MPU „do wysokości jakie są w dużych miastach”. 

 dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej podjął prace zmierzające do wprowadzenia 
zmian organizacyjnych w celu zmaksymalizowania liczby osób pracujących 
bezpośrednio przy opracowywaniu projektów planów miejscowych i utworzenia nowych 
zespołów projektowych opracowujących wyłącznie projekty planów. Dyrektor zamierza 
ponadto wprowadzić „bardziej skuteczny system motywacyjny oparty na wynikach 
pracy.” Realizowany projekt zakłada bowiem zwiększenie stopnia powiązania wysokości 
wynagrodzenia pracownika z oceną wykonania powierzonych zadań zarówno co do 
terminów, jak i jakości sporządzanych dokumentów planistycznych.  
Dyrektor MPU zapewnił o zintensyfikowaniu starań w pozyskaniu nowych pracowników 
posiadających niezbędne kwalifikacje oraz duże doświadczenie w projektowaniu 
urbanistycznym, a także o stałym podnoszeniu umiejętności zawodowych pracowników 
zatrudnionych w MPU.  
W celu podniesienia skuteczności i efektywności działań w Pracowni przystąpiono 
do wprowadzenia kontroli zarządczej. 



Załączniki 

5. Załączniki 
5.1. Wykaz skontrolowanych jednostek wraz z osobami 

 zajmującymi kierownicze stanowiska 

Urząd Miasta Łodzi 

Prezydentem Miasta Łodzi od dnia 13 grudnia 2010 r. jest Hanna Zdanowska. Poprzednio  
od 27 listopada 2006 r. Prezydentem Miasta był Jerzy Kropiwnicki.  
W okresie od 2 lutego do 30 listopada 2010 r. funkcję Prezydenta Miasta pełnił Tomasz 
Sadzyński, a od 1 grudnia 2010 r. do czasu wyboru nowego Prezydenta Miasta – Paweł 
Paczkowski. 
 
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 

Dyrektorem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi od dnia 1 czerwca 2009 r. jest 
Krzysztof Bednarek (od 1 października 2006 r. do 31 grudnia 2008 r. pełnił obowiązki 
dyrektora Pracowni). 
W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 maja 2009 r. pełniącą obowiązki Dyrektora MPU była 
Izolda Buzar. 
 

5.2. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
 działalności 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, 
poz.139 ze zm.) 

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

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 
ustalania wymagań nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) 

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru 
decyzji o warunkach zabudowy oraz wzoru rejestru decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego (Dz. U. Nr 130, poz. 1385) 

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

 
5.3. Wykaz organów, którym przekazano informację  

 o wynikach kontroli 

1. Wojewoda Łódzki 
2. Marszałek Województwa Łódzkiego 
3. Prezydent Miasta Łodzi 
4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi 
5. Posłowie i senatorowie ziemi łódzkiej 
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6. Samorządowe Kolegia Odwoławcze w Łodzi, Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim 
i Sieradzu 

7. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) gmin województwa łódzkiego 
8. Starostowie powiatów województwa łódzkiego 

5.4. Wykaz skontrolowanych postępowań w sprawie 
ustalenia warunków zabudowy 

1. Budowa budynków wielorodzinnych wraz z przyłączami wod-kan, deszczowym, 
gazowym na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Szczecińskiej (działki nr 
53/1, 52/7, 34/16 obręb B 40) 

2. Budowa kompleksu budynków o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowie 
usługowej wraz z drogami, garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą 
techniczną przy A. Piłsudskiego 135/141 w Łodzi (działki nr 1/6, 1/11, od 1/15 do 1/19, 
od 1/21 do 1/23, od 1/25 do 1/31, od 1/34 do 1/43, 1/45, 1/47, od 1/50 do 1/54, 3/58, 3/61, 
3/64, 3/66, 3/67, od 3/117 do 3/121, od 3/143 do 3/147, 3/157, 3/158, 3/203, 3/204, 3/225, 
97/75 i 97/120 obręb W 27) 

3. Budowa zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych wraz z przyłączami: 
energetycznym, wodno-kanalizacyjnym, gazowym i układem komunikacji w Łodzi przy 
ul. Pomorskiej (działka nr 192/2, obręb W 48) 

4. Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ok. 28 domów mieszkalnych) 
wraz z infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Pomorskiej (działka nr 192/2 obręb W 48) 

5. Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (14 domów mieszkalnych) wraz 
z infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Pomorskiej (działka nr 192/2 obręb W 48) 

6. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łodzi przy ul. Gryfa Pomorskiego 
(działki nr 350/46 i 350/47, obręb W 47) 

7. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łodzi przy ul. Lęborskiej (działki 
nr 350/19 i 350/20, obręb W 47) 

8. Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z funkcją handlowo-usługową 
(pow. sprzedaży do 390 m2), budowie zjazdu z ul. Pomorskiej, wewnętrznego układu 
komunikacji kołowej i pieszej, stanowisk parkingowych, towarzyszącej infrastruktury 
technicznej w Łodzi przy ul. Pomorskiej (działki nr 355/10, 355/4, 384/2, obręb W 47) 

9. Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym w Łodzi, ul. Gryfa 
Pomorskiego (działki nr od 349/95 do 349/98, obręb W 47) 

10. Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Łodzi przy ul. Pomorskiej i Gryfa 
Pomorskiego (działki nr 350/21 i 350/22, obręb W 47) – postępowanie nr 1 

11. Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Łodzi przy ul. Pomorskiej i Gryfa 
Pomorskiego (działki nr 350/21 i 350/22, obręb W 47) – postępowanie nr 2 

12. Budowa pawilonu handlowego z wydzieloną częścią magazynową w Łodzi przy 
ul. Pomorskiej (działki nr 167/7, 167/8 i 167/9, obręb W 48) 

13. Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym 
i uzbrojeniem terenu w Łodzi przy ul. Listopadowej (działka nr 130/9, obręb W 11) 
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14. Budowa osiedla mieszkaniowego wraz z infrastruktura techniczną w Łodzi przy 
ul. Listopadowej (działki nr 126/2, 126/3 i 126/4, obręb W 11) 

15. Budowa osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą techniczną w Łodzi przy 
ul. Listopadowej (działka nr 126/4, obręb W 11) 

16. Budowa centrum wyposażenia wnętrz „DOMOTEKA” w Łodzi przy ul. Wydawniczej 
(działki nr 10/18, 10/19, 10/20 i 34/21, obręb W 23) 

17. Budowa budynku o charakterze handlowym i usługowym wraz z parkingiem podziemnym 
w Łodzi, ul. Bratysławska (działka nr 382/4, obręb W 27) 

18. Budowa dwóch budynków handlowo usługowych z częścią magazynową i infrastrukturą 
techniczną w Łodzi przy ul. Puszkina (działka nr 2/28, obręb W 32) 

19. Budowa obiektu handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi, 
ul. Pabianicka (działki nr od 130/21 do 130/23, 130/33, 130/36, 130/41od 130/43  
do 130/49 oraz 309/3 i 309/4, obręb G 24) 
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