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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 
 
 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 
Kontroli1, zwanej dalej ,,ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 
przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta Łodzi (zwanym dalej „Urzędem”), w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Miasta Łodzi w latach 2008-
2010. 
 W związku z wynikami kontroli, przedstawionymi w protokole kontroli podpisanym 
w dniu 29 lipca 2011 r. - NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, 
przekazuje Pani Prezydent niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie oceniła, pod względem legalności i rzetelności, 
działalność organu wykonawczego Miasta Łodzi w zakresie realizacji zadań objętych 
kontrolą. PowyŜszą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli NIK, wskazujące 
zwłaszcza na: 
− długotrwałość prac nad zaktualizowaniem studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, zwanego dalej ,,studium”, 
− szczególnie niski stopień pokrycia obszaru Miasta Łodzi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego, zwanymi dalej ,,planami miejscowymi”, 
− niezrealizowanie harmonogramu sporządzania planów miejscowych na lata 2007 – 2010, 
− opóźnienia w aktualizowaniu harmonogramu opracowywania planów miejscowych na lata 

2011 – 2014, 
− niewielką efektywność jednostki budŜetowej Miasta Łodzi - Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej w Łodzi w zakresie sporządzania planów miejscowych, 
− nieprzestrzeganie obowiązujących terminów i procedur przy określaniu sposobu 

zagospodarowania terenu w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.  

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1701 ze zm. 
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I.  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 z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym2, która utraciła moc z dniem 1 stycznia 2004 r. Mając na 
uwadze m.in. dostosowanie zapisów studium do wymagań ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym3, zwanej dalej „ustawą 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 
powyŜszego dokumentu. Jednocześnie Rada Miejska zobowiązała Prezydenta Miasta Łodzi 
do przedstawienia jej projektu uchwały w sprawie zmiany studium do 31 marca 2006 r. 
Termin ten nie został dotrzymany - projekt zmiany studium został przekazany Radzie 
Miejskiej dopiero w październiku 2006 r. Z uwagi na „zbyt małą ilość czasu potrzebnego na 
zapoznanie się z projektem ze względu na upływającą kadencję”, Rada Miejska wycofała 
projekt z porządku obrad.   
Radni nowej kadencji, uznając, Ŝe 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 nowego projektu studium. 
Przedstawionych w grudniu 2008 r. przez wykonawcę studium - Miejską Pracownię 
Urbanistyczną w Łodzi (MPU) - dokumentów projektowych nie zaakceptował jednak 
Prezydent Miasta Łodzi, wskazując na zbyt małą ilość terenów rozwoju zabudowy 
rezydencjonalnej i przemysłowej. Podjęte w tej sytuacji działania (zlecenie dokończenia 
projektu studium innemu wykonawcy, przy współpracy z MPU) zakończyły się przyjęciem 
przez Radę Miejską studium, obowiązującego od 27 października 2010 r.  
W ocenie NIK, 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.  

II.  Według stanu na koniec 2010 r. w Łodzi obowiązywało 45 planów miejscowych, 
obejmujących 1.338 ha, tj. jedynie 4,5% powierzchni miasta. Zdecydowana większość tych 
planów (41) została uchwalona w latach 1997-2006, tj. przed rozpoczęciem działalności MPU 
(1 października 2006 r.). W okresie 2007-2010 uchwalono 4 plany miejscowe (467 ha – 1,6% 
powierzchni miasta), z czego MPU 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%).  
Na koniec 2010 r. obowiązywały 83 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi o przystąpieniu do 
sporządzania planów miejscowych, obejmujących 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 

                                                 
2 Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 ze zm. 
3 Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. 
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do 15 planów jedynie ogłoszono o przystąpieniu do ich sporządzania, a Prezydent Miasta 
Łodzi rozpatrzył złoŜone 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, 
z których 27 (3,5% powierzchni) przygotowywała MPU.  
W latach 2008-2010 MPU nie zrealizowała równieŜ 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. 
PowyŜsze dane wskazują na szczególnie niski poziom realizacji harmonogramu sporządzania 
planów miejscowych na lata 2007 – 2010, ustalonego zarządzeniem nr 101/V/07 Prezydenta 
Miasta Łodzi z dnia 11 stycznia 2007 r. W harmonogramie tym załoŜono pokrycie w 2010 r. 
planami miejscowymi lub planami procedowanymi 90% powierzchni miasta. Przyjęto teŜ, Ŝe 
50% projektów planów wykona MPU, natomiast pozostałe zostaną zrealizowane przez 
wykonawców zewnętrznych. Maksymalny czas sporządzenia planu przez MPU miał wynieść 
około 1 roku i 8 miesięcy, natomiast przez wykonawcę zewnętrznego – 2,5 roku. Wykonanie 
zarządzenia 101/V/07 Prezydent powierzył dyrektorowi MPU. 
Podając powody, dla których przeznaczenie i sposób zagospodarowania tylko około 
5% obszaru miasta zostało dotychczas określone w planach miejscowych, Pani Prezydent 
stwierdziła, Ŝe na realizację powołanego wcześniej harmonogramu istotny wpływ miały 
zmiany przepisów prawnych4, powodujące konieczność m.in. ponowienia niektórych 
czynności planistycznych, co wydłuŜyło średni czas opracowania planów. Zdaniem NIK, 
powyŜszego powodu nie moŜna odnieść do 47 planów nierozpoczętych lub o niewielkim 
zaawansowaniu, wobec których Rada Miejska podjęła w latach 2002-2010 uchwały 
o przystąpieniu do ich sporządzenia. 
W ocenie Pani Prezydent, niska realizacja harmonogramu opracowania planów miejscowych 
wiązała się takŜe z brakiem „ostatecznego rozstrzygnięcia polityki przestrzennej ustalanej 
w dokumencie przyszłego Studium.” Podzielając ten pogląd, naleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe na 
długotrwałość prac nad tym dokumentem (2005-2010) decydujący wpływ miały ówczesne 
władze samorządowe Łodzi.  
W tym miejscu naleŜy takŜe zauwaŜyć, Ŝe w harmonogramie załoŜono opracowanie 
w pierwszej kolejności planów dla obszarów inwestycyjnych i ochrony (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., Ŝaden z takich 
planów nie został przyjęty. 

                                                 
4 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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III. W studium uchwalonym w 2002 r. określono trzy obszary, dla których na podstawie 
art. 6 ust. 5 pkt 7 ówczesnej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym5, 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 w Łodzi (WSA) z dnia 26 września 2007 r. 
stwierdzono niewaŜność 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 Pani Prezydent podała, Ŝe warunkiem kontynuowania prac nad planem 
miejscowym dla obszaru Lasu Łagiewnickiego było „przyjęcie nowego studium przez 
Radę…” 
NIK podziela stanowisko dyrektora PKWŁ, przedstawione w informacji złoŜonej na 
podstawie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, Ŝe brak planu miejscowego dla tego obszaru ,,jest 
bardzo niekorzystny dla moŜliwości ochrony przyrodniczych i krajobrazowych walorów” 
PKWŁ, prowadzi do ,,narastającego chaosu w zagospodarowaniu przestrzennym 
i uniemoŜliwia realizację prowadzonej … polityki ochrony …” 
W ocenie NIK, brak planów miejscowych, stanowiących jedną z form ochrony zabytków6 
wpływał takŜe niekorzystnie na stan ochrony zabytków miejskich. Według złoŜonej 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 takŜe „spójną politykę konserwatorską 
w obrębie najcenniejszych kulturowo obszarów miasta, jaką umoŜliwia wyznaczenie stref 
ochrony konserwatorskiej w ramach zapisu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.”   
Do dnia zakończenia kontroli nie sporządzono planów miejscowych dla 8 terenów 
górniczych, pomimo tego, iŜ 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 górnicze7, a stosowne 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów Rada Miejska podjęła juŜ 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 wyjaśnieniu Pani Prezydent stwierdziła, Ŝe obszar wyrobiska Ŝwiru Brzezińska-Nowosolna 
„jest eksploatowany zgodnie z wydaną koncesją, a prowadzone tam prace eksploatacyjne nie 
wymagają dodatkowych pozwoleń związanych ze zmianą zasad prowadzonej działalności, 

                                                 
5 Patrz przypis 2 
6 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.) 
7 Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm. 
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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, Ŝe 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 takŜe dla zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz 
ochrony środowiska. Podkreślić teŜ naleŜy, Ŝe decyzję o przystąpieniu do sporządzenia planu 
miejscowego dla wymienionego terenu górniczego podjęła Rada Miejska jeszcze w 2002 r. 
(uchwała Nr LXXXVII/1909/02). 

IV. W wyniku kontroli MPU, przeprowadzonej równolegle z kontrolą Urzędu, NajwyŜsza 
Izba Kontroli skierowała do dyrektora tej jednostki wystąpienie pokontrolne z dnia 1 września 
2011 r. W wystąpieniu tym NIK oceniła negatywnie działalność MPU w zakresie 
opracowywania planów miejscowych, co było jednym z podstawowych celów jej powołania. 
Na powyŜszą ocenę wpłynęły dotychczasowe niewielkie rezultaty tej działalności, pomimo 
zapewnienia MPU zwiększonych w stosunku do zakładanych w czasie jej tworzenia 
w 2006 r., środków budŜetowych i stanu zatrudnienia.  
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. 
W uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi o powołaniu MPU8 przyjęto, Ŝe 
budŜet roczny tej jednostki wyniesie około 3 mln zł, natomiast docelowe zatrudnienie 40-45 
etatów. W stosunku do stanu istniejącego przed utworzeniem MPU, załoŜono znaczne 
zwiększenie moŜliwości wytwórczych nowej jednostki, skoro – jak stwierdzono 
w powyŜszym uzasadnieniu – „obecnie zadania wykonuje 17-osobowy oddział w strukturze 
Wydziału Urbanistyki i Architektury, obciąŜony innymi zadaniami.”  
Odnosząc się do przyczyn niezrealizowania harmonogramu na lata 2007-2010 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 dłuŜej od MPU. 
Pomimo tego, miasta te posiadają około 20% - 60% powierzchni objętej obowiązującymi 
planami i nie zakładają w najbliŜszym czasie pokrycia planami wszystkich terenów miejskich. 
Stąd teŜ, w ocenie dyrektora MPU, „harmonogram przyjęty w 2007 r. zakładający objęcie 
100% terenów miasta planami miejscowymi w krótkim (4 letnim) horyzoncie czasowym był 
harmonogramem w znacznej części nierealnym i nie został zrealizowany”. PowyŜsza opinia 

                                                 
8 Uzasadnienie z dnia 10 czerwca 2006 r. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia 
jednostki budŜetowej o nazwie ,,Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”. Biuletyn Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Łodzi, Druk nr 154/2006. 
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została podzielona przez Panią Prezydent w wyjaśnieniach dotyczących niskiego stopnia 
realizacji harmonogramu opracowania planów miejscowych w latach 2007-2010. 
Zdaniem NIK, realność omawianego harmonogramu (zakładającego faktycznie objęcie 
planami 90%, a nie 100% powierzchni miasta) nie ma większego znaczenia, wobec 
szczególnie niskiego stanu realizacji przez MPU zadań w zakresie sporządzania planów 
miejscowych w latach 2007-2010. Tym bardziej więc, powyŜsza opinia nie moŜe 
usprawiedliwiać faktu, iŜ w tym okresie powstały zaledwie 4 plany obejmujące 
1,6% powierzchni miasta, a następnych 36 (10,6%) znajdowało się w opracowaniu. 
V. W uchwale Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia 
studium, Rada 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 powyŜszej uchwały. Termin ten nie został dochowany – jak wyjaśniła Pani 
Prezydent – 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.  

VI.  W związku z niskim pokryciem obszaru Miasta Łodzi planami miejscowymi, ustalanie 
przeznaczenia terenów oraz określanie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy 
odbywało się przede wszystkim 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, Ŝe 
decyzje te zawierały wszystkie elementy wymienione w art. 54 ustawy o planowaniu. 
W 19 postępowaniach (37%) nie obwieszczono o wszczęciu i o zakończeniu postępowania, 
a w przypadku 3 (6%) nie sporządzono na piśmie analiz warunków i zasad zagospodarowania 
i zabudowy terenu oraz stanu faktycznego i prawnego nieruchomości, co stanowiło 
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 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego9, zwanej dalej ,,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 

                                                 
9 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
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w latach 2008 – 2010. 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. PowyŜej 2 lat rozpatrywano 3 sprawy, przy czym maksymalny czas ustalania 
warunków zabudowy wyniósł 32 miesiące i 15 dni. I tak np.: 
- 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 złoŜenia; 
- 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 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, Ŝe 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 złoŜonych w latach 2008-2010 17 skarg dotyczących zagadnień związanych 
z zagospodarowaniem przestrzennym, 11 dotyczyło przewlekłości prowadzonych postępowań 
(7 z tych skarg uznano za zasadne).  
Według Małgorzaty Kasprowicz – p.o. dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury 
Urzędu, powyŜsze 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”. Ponadto M. Kasprowicz stwierdziła, Ŝe „z uwagi na niezwykły nawał spraw oraz 
przewlekłość postępowań wynikającą ze specyfiki procesu ustalania warunków zabudowy, 
Oddział Urbanistyki nie był w stanie wypełnić prawidłowo zalecenia wynikającego z art. 
36 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.” 

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 
zabudowy oraz wzoru rejestru decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego10. 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 
                                                 
10 Dz. U. Nr 130, poz. 1385 
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inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. Dyrektor M. Kasprowicz 
podała w wyjaśnieniu, Ŝe 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 wyŜej powołanego rozporządzenia.  

VII.  Analiza kontrolna 19 postępowań11 w sprawie ustalenia warunków zabudowy, w których 
wydano łącznie 18 decyzji, wykazała nieprzestrzeganie przepisów ustawy o planowaniu, Kpa 
i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego12, zwanego dalej 
,,rozporządzeniem Ministra Infrastruktury”, we wszystkich kontrolowanych sprawach.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 
− niewyznaczania granic obszaru analizowanego (w 4 skontrolowanych postępowaniach), 

co stanowiło naruszenie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury, 
− sporządzania części graficznych analiz na kopiach map niespełniających wymagań 

określonych w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu (w 8 postępowaniach),  
− braku części tekstowej lub graficznej analizy urbanistycznej (w 9 postępowaniach), 
− braku opatrzenia projektu decyzji o warunkach zabudowy podpisem osoby 

sporządzającej (w 4 przypadkach), 
− sporządzania części graficznych decyzji na kopiach map niespełniających wymagań 

określonych w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu (w 2 przypadkach), 
− nieprzestrzegania 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 dokonywanie takich wezwań po upływie wielu miesięcy 
(w 5 postępowaniach). 

Ponadto, do Ŝadnej z badanych decyzji nie załączono części graficznych wyników analiz 
urbanistycznych, co stanowiło naruszenie § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 
W ocenie NIK, powyŜsze nieprawidłowości oraz przypadki (w 13 poddanych analizie 
postępowaniach) braku merytorycznego uzasadnienia sposobu ustalenia wymagań dla nowej 
zabudowy, w tym m.in. nieuwzględnienie w prowadzonych analizach innej zabudowy niŜ 
wnioskowana, wskazywały na nieprzejrzystość i dowolność podejmowanych decyzji, będące 
jednym z mechanizmów korupcjogennych. 
Podkreślenia wymaga takŜe powtarzalność stwierdzonych nieprawidłowości, pomimo 
wcześniejszych prawomocnych wyroków WSA, zarzucających Prezydentowi Miasta Łodzi 
nierzetelne dokonywanie analiz urbanistycznych. 

1. We wszystkich trzech postępowaniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 
zespołu budynków mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych przy ul. Listopadowej (decyzje: 
U.A.I.435/10 - działka nr 130/9; PPZ.I.152/10 –  nr 126/2, 126/3 i PPZ.I.153/10 – nr 126/4) 

                                                 
11 Wyboru postępowań dokonano na podstawie otrzymanych przez Delegaturę NIK w Łodzi skarg dotyczących 
ustalania warunków zabudowy. Dla celów porównawczych sprawdzono takŜe sposób postępowania przy 
wydawaniu decyzji dla terenów połoŜonych w pobliŜu działek, objętych postępowaniami będącymi 
przedmiotem skarg. 
12 Dz. U. Nr 164, poz.1588 
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analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu przeprowadzono na kopiach 
map niespełniających wymagań określonych w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu, 
tj. bez określenia skali i podania informacji, czy jest to mapa zasadnicza czy katastralna. 
Wokół terenów inwestycji, których dotyczyły wnioski, nie wyznaczono granic obszaru 
analizowanego, co naruszało § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury.    
Dopiero po upływie ponad 6 miesięcy od daty wpłynięcia 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. Według dyrektor M. Kasprowicz, spowodowane to było „licznymi 
postępowaniami i kadrowymi problemami Wydziału.” W postępowaniu zakończonym 
wydaniem decyzji nr U.A.I.435/10 w ogóle nie sporządzono części tekstowej analizy. 
Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury wyjaśniła, Ŝe „część tekstowa analizy 
urbanistycznej jest toŜsama z jej wynikami”, załączonymi do decyzji ustalającej warunki 
zabudowy. Kontrola wykazała jednak, Ŝe w wynikach analizy nie wskazano sposobu 
wyliczenia odległości granic obszaru analizowanego, a na kopii mapy nie oznaczono granic 
tego obszaru, co w ocenie NIK wskazuje na nierzetelność analizy. 
Z części tekstowej analiz dotyczących decyzji PPZ.I.152/10 i PPZ.I.153/10 wynikało, Ŝe 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, uniemoŜliwiało sprawdzenie ich rzetelności.  

2. Do czasu kontroli NIK nie zakończyło się postępowanie z wniosku, który wpłynął do 
Urzędu w dniu 29 grudnia 2006 r., o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej 
na budowie budynków wielorodzinnych na działkach nr 53/1, 52/7 i 34/16 przy 
ul. Szczecińskiej w Łodzi.  Pierwsza decyzja w tej sprawie (z 10 grudnia 2007 r.) została 
uchylona w całości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi (SKO) w dniu 
7 lutego 2008 r. SKO stwierdziło m.in., Ŝe organ I instancji „w istocie nie rozpoznał wniosku 
inwestora”, poniewaŜ wyznaczył parametry dla nowej inwestycji wykraczające poza ramy 
złoŜonego 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 obrzeŜu) 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 (nie podano wymiarów 
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działki i sposobu wyliczenia odległości granic obszaru oraz nie dołączono załącznika 
graficznego do wyników analizy). Z analizy nie wynikało ,,jaka zabudowa na jakiej działce 
stanowiła podstawę wyliczeń i w jaki sposób ich dokonano”. WSA uznał za „pozaprawne” 
argumenty uzasadniające niedopełnienie wymagań dobrosąsiedzkich przez planowaną 
inwestycję wobec tego, iŜ odbiega ona znacznie od „przewaŜającej zabudowy na 
analizowanym terenie” oraz Ŝe „zabudowa wielorodzinna zlokalizowana jest na obrzeŜu 
terenu analizowanego, a w bliskim sąsiedztwie wnioskowanej inwestycji nie ma budynków 
wielorodzinnych.” W uzasadnieniu wyroku zalecono m.in., aby przy ponownym rozpatrzeniu 
sprawy organy dokonały rzetelnej analizy stanu terenu, po prawidłowym, zgodnym z § 3 ust. 
2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury, „zakreśleniu granic obszaru analizowanego, 
wskazując przyjęte odległości i wyznaczając je na załączniku graficznym.” 
WSA podniósł m.in., iŜ organ odwoławczy w Ŝaden sposób nie odniósł się do zarzutów 
wnioskodawcy o nieuwzględnieniu w analizie „istniejącej zabudowy naziemnych, 
wybetonowanych parkingów” oraz pominięciu działek o wyŜszym wskaźniku wielkości 
powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki. Zdaniem NIK, na 
dowolność ustalania warunków zabudowy wskazuje takŜe porównanie sposobu ustalania 
wskaźnika wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki 
w omawianym przypadku oraz w przedstawionym wyŜej 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 róŜnej funkcji (nie tylko wnioskowanej), w tym takŜe 
budownictwo jednorodzinne. Ustalając wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki przy 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 takŜe 
innej zabudowy (budynki jednorodzinne). 
W wyjaśnieniu dyrektor M. Kasprowicz stwierdziła, Ŝe ustalanie warunków zabudowy nie 
powinno wynikać jedynie z „suchych matematycznych obliczeń opisanych przez przepisy 
prawa”, ale równieŜ z głębokiej wiedzy fachowej. Podzielając ten pogląd, naleŜy jednak 
podkreślić, Ŝe nie stoi on w sprzeczności z wymogiem uzasadniania dokonanych 
rozstrzygnięć. Świadczy o tym 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, Ŝe wynika to z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu 
(ust. 2).  
Kolejna decyzja odmowna (z 9 kwietnia 2010 r.), wraz z decyzją SKO z dnia 1 lipca 2010 r. 
utrzymującą w mocy decyzję I organu, została uchylona wyrokiem WSA z dnia 3 lutego 
2011 r. PowyŜszy wyrok został zaskarŜony przez SKO i do 18 lipca 2011 r. nie zapadło w tej 
sprawie rozstrzygnięcie.  

3. W postępowaniach zakończonych wydaniem decyzji nr PPZ.I.180/09 i nr PPZ.I.181/09 
z dnia 10 kwietnia 2009 r. (budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Gryfa Pomorskiego 
i ul. Lęborskiej) nie wykonano części graficznej analiz urbanistycznych, co było sprzeczne 
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z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Części graficzne obu decyzji sporządzono 
na mapach nieposiadających potwierdzenia o ich przyjęciu do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 
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. W wyjaśnieniu dyrektor M. Kasprowicz stwierdziła m.in., Ŝe 
w analizach pominięto działki z zabudową niemieszkalną (techniczną, gospodarczą 
przemysłową), co „czytelnie wyjaśniono w części tekstu odnoszącego się do wysokości 
górnej krawędzi elewacji frontowej - niestety zabrakło powtórzenia analogicznego 
wyjaśnienia w punktach odnoszących się do współczynnika zabudowy oraz szerokości 
elewacji frontowej. Wyjaśniłoby to jednoznacznie, Ŝe określano te parametry równieŜ 
w oparciu o § 5 ust. 2 i § 6 ust. 2, które stanowią Ŝe dopuszcza się wyznaczenie innych 
wielkości (niŜ średnie z obszaru analizowanego), jeŜeli wynika to z przeprowadzonej 
analizy.” Odnosząc się do powyŜszego wyjaśnienia naleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe w obu 
analizach podano, Ŝe „w istniejącej zabudowie na sąsiednich działkach w ramach 
analizowanego obszaru przewaŜa typ zabudowy jedno lub wielopiętrowej (budynki 
mieszkalne jednorodzinne I lub II-kondygnacyjne, budynki mieszkalne wielorodzinne IV-
kondygnacyjne).” Informując dalej, Ŝe do analizy wysokości zabudowy przyjęto zabudowę 
mieszkalną wielorodzinną („o podobnym charakterze jak zabudowa projektowana”), nie 
wyjaśniono czytelnie - jak to stwierdziła dyr. M. Kasprowicz – z jakich to nastąpiło 
powodów. 
W postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji nr PPZ.I.180/09 część tekstową analizy 
urbanistycznej sporządził pełnomocnik wnioskodawcy, pomimo iŜ zgodnie z § 3 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury, przeprowadzenie analizy funkcji oraz cech zabudowy 
i zagospodarowania terenu naleŜy do właściwego organu. W wyjaśnieniu dyrektor 
M. Kasprowicz stwierdziła m.in., Ŝe 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 juŜ istniejącej analizy sporządzonej 
przez osobę niezatrudnioną w Urzędzie (oczywiście za jej zgodą).” Wydanie decyzji na 
podstawie takiej analizy oznacza, Ŝe wykonała ją osoba naleŜąca do samorządu zawodowego 
architektów oraz „Ŝe została ona sporządzona prawidłowo.” Zdaniem dyrektor 
M. Kasprowicz, „umieszczenie nazwiska inspektora prowadzącego sprawę na wynikach 
z analizy wykonanej przez inną osobę oznacza, Ŝe inspektor ten zweryfikował jej poprawność 
i zgodność ze stanem faktycznym.”  
W ocenie NIK, trudno podzielić powyŜszą opinię, skoro analiza była pozbawiona części 
graficznej z wyznaczonym obszarem analizowanym, a przyjęty w niej wskaźnik zabudowy 
w wysokości 43%, jak to stwierdziła dyrektor M. Kasprowicz wzbudził wątpliwości organu 
wydającego decyzję i w związku z tym został obniŜony do poziomu 30%.   
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 ilo ści 300 m³/dobę dla kaŜdej z nich.  W pierwszym przypadku wnioskodawca 
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przedłoŜył stosowne zapewnienie gestora sieci gazowej, jednak Urząd w wydanej decyzji nie 
określił warunków obsługi w tym zakresie. W drugim postępowaniu wnioskodawcy nie 
wezwano do uzupełnienia wniosku o zapewnienie właściwej jednostki o moŜliwości dostawy 
gazu. W wyjaśnieniu dyrektor M. Kasprowicz potwierdziła, Ŝe nie wezwano inwestora do 
uzupełnienia wniosku „gdyŜ dla tego zamierzenia budowlanego wystarczające jest tylko 
zapewnienie” gestorów sieci wod-kan i sieci elektrycznej, „która moŜe, choć nie musi, być 
źródłem energii cieplnej.”  
Zdaniem NIK, powyŜsze stanowisko jest sprzeczne z art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o planowaniu, w którym wydanie decyzji o warunkach zabudowy uzaleŜniono m.in. od 
istniejącego lub projektowanego uzbrojenia terenu, które jest wystarczające dla zamierzenia 
inwestycyjnego. W omawianym przypadku wnioskodawca wyraźnie określił, Ŝe 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.  

4. 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 połoŜonych przy ul. Pomorskiej 547 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 wyŜej decyzja nr 
PPZ.I.525/08,  WSA stwierdził m.in., Ŝe nie mogło mieć znaczenia dla ustalenia spełnienia 
warunku kontynuacji funkcji, iŜ istniejąca zabudowa wielorodzinna połoŜona 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, Ŝe 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, uniemoŜliwiało 
skontrolowanie prawidłowości określenia granic analizowanego obszaru.  
W powyŜszym postępowaniu nie dochowano terminu załatwienia sprawy, określonego w art. 
35 § 3 Kpa. Nie zachowano takŜe zasady pisemności wynikającej z art. 14 § 1 Kpa (inwestora 
nie wezwano na piśmie do uzupełnienia wniosku). Mając na uwadze powyŜsze okoliczności, 
Rada Miejska uznała za zasadną złoŜoną przez inwestora skargę na opieszałość 
prowadzonego postępowania.  

5. Decyzje nr ŁW.VII-309/10 i nr ŁW.VII-135/2011 ustalające warunki zabudowy dla 
inwestycji polegających na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na 
działce nr 192/2 przy ul. Pomorskiej 547 w Łodzi nie określały linii zabudowy, szerokości 
elewacji frontowej oraz kierunku głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki. 
Kierownik Referatu Urbanistyki i Administracji Architektoniczno – Budowlanej Delegatury 
Łódź – Widzew Jerzy Wawrzyniak wyjaśnił, Ŝe wyznaczenie linii zabudowy będzie moŜliwe 
dopiero po podziale terenu inwestycji na mniejsze działki budowlane, a pozostałych 



 
 

13 

ww. parametrów - na etapie projektowania, z uwagi na połoŜenie terenu inwestycji 
w znacznej odległości od ul. Pomorskiej. NIK zauwaŜa, Ŝe przepisy rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury nie dopuszczają niewyznaczenia tych parametrów w decyzji o warunkach 
zabudowy. 

6. Decyzje: nr PPZ.I.28/10 z dnia 14 stycznia 2010 r. (odmowa ustalenia warunków 
zabudowy dla budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pomorskiej i Gryfa Pomorskiego) 
i nr UA.I.572/10 z dnia 11 października 2010 r. (ustalająca warunki zabudowy tej samej 
inwestycji, o zmienionych niektórych parametrach) wydano bez opracowania części 
tekstowych analiz (w formie tabelarycznej przedstawiono niektóre cechy zabudowy 
istniejącej).  
Części graficzne analiz urbanistycznych sporządzono na mapach niespełniających wymogu 
art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu. W odniesieniu do postępowania zakończonego 
wydaniem decyzji nr PPZ.I.28/10 dyrektor M. Kasprowicz wyjaśniła, Ŝe ,,część opisowa 
analizy zawarta została w treści decyzji odmawiającej”, natomiast analiza dotycząca decyzji 
UA.I.572/10 jest toŜsama z jej wynikami. Do decyzji PPZ.I.28/10 nie załączono wyników 
analizy, co naruszało § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Projekt decyzji nie 
został podpisany, co jak stwierdziła dyrektor M. Kasprowicz, wynikało z niedopatrzenia 
pracownika. 

7. W postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na 
budowie pawilonu handlowego przy ul. Pomorskiej 583 (decyzja nr WA.I.274/10 z 17 maja 
2010 r.), nie wyznaczono granic obszaru analizowanego. Projekt decyzji ustalającej warunki 
zabudowy dla przedmiotowej inwestycji nie został podpisany przez osobę sporządzającą – 
według wyjaśnień – przez niedopatrzenie.  

8. W postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na 
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garaŜem podziemnym przy ul. Gryfa 
Pomorskiego, wezwanie do uzupełnienia wniosku wysłano do inwestora po upływie 2 lat i 3 
miesięcy od daty złoŜenia wniosku. Według dyrektor M. Kasprowicz powodem takiej 
opieszałości była „ogromna ilość prowadzonych równolegle postępowań”. 
W toku niniejszego postępowania udzielano informacji osobie niebędącej pełnomocnikiem 
inwestora. Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury potwierdziła, Ŝe „niesprawdzenie 
formalnego umocowania” tej osoby stanowiło uchybienie.  

9. 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 135/141 sporządzono na podstawie nierzetelnie 
przygotowanej analizy urbanistycznej. 
Analizę w formie graficznej sporządzono na mapach z systemu komputerowego 
„modgik.lodz.pl” i Łódzkiego Internetowego Systemu Informacji o Terenie – InterSIT, 
niespełniających wymagań art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu. Jako część tekstową 
analizy urbanistycznej kontroli okazano jedynie „egzemplarz roboczy” wniosków z analizy 
urbanistycznej (załącznik do decyzji), które – według wyjaśnień dyrektor M. Kasprowicz – 
były toŜsame z częścią opisową analizy. W dokumencie tym, w zakresie warunków, o których 
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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 powyŜszych parametrów w decyzji o warunkach zabudowy. 
Projekt decyzji nie został podpisany przez osobę sporządzającą. 
Kontrola wykazała takŜe, Ŝe do wniosku z lutego 2010 r. w sprawie ustalenia warunków 
zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, załączono zapewnienia o istnieniu technicznych 
moŜliwości przyłączenia zespołu budynków do sieci wody gorącej dla 37 działek, spośród 
56 działek objętych wnioskiem.  
Do wniosku nie dołączono map spełniających wymogi art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o planowaniu. W konsekwencji, podpisana przez działającą z upowaŜnienia Prezydenta 
Miasta Łodzi - p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Jolantę Kubacką, 
decyzja o warunkach zabudowy nr UA-I.289/2011 z dnia 20 maja 2011 r. została przez nią 
w dniu 3 czerwca 2011 r. anulowana. Z wyjaśnień dyrektor J. Kubackiej wynikało, Ŝe mapa 
stanowiąca załącznik graficzny do decyzji została sporządzona w niewłaściwej skali i nie była 
przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Fakt ten stwierdzono 
w trakcie „przygotowywania decyzji do wydania i powielania załącznika graficznego (mapy) 
dla pozostałych stron postępowania”. W następstwie powyŜszego dopiero wówczas inwestor 
został wezwany do dostarczenia odpowiednich map. Do dnia zakończenia kontroli NIK 
decyzja w tej sprawie nie została wydana.  

10. 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 rozbieŜnościach pomiędzy wymaganiami 
wnioskowanymi i ustalonymi „po dokonaniu analizy urbanistycznej.” Projekt tej decyzji 
opracowano bez części tekstowej analizy (sporządzono odręcznie niepodpisaną tabelę 
zawierającą wyliczenia poszczególnych parametrów zabudowy). W wyjaśnieniu dyrektor M. 
Kasprowicz stwierdziła, Ŝe analizę opracowano jedynie w części - „na roboczo”, a z uwagi na 
zwieszenie postępowania (na wniosek inwestora), nie mogła mieć miejsca kontynuacja 
analizy.  

11. Kontrola 4, spośród 20 decyzji o warunkach zabudowy wydanych w latach 2008-2010 dla 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2.000 m2 wykazała, Ŝe 
w 2 postępowaniach zakończonych wydanymi decyzjami ustalającymi warunki zabudowy 
(PPZ.I.657/08 i PPZ.I.33/10) brak było analizy urbanistycznej. Wyjaśniając przyczyny braku 
analiz, dyrektor M. Kasprowicz podała, Ŝe w powyŜszych postępowaniach wykorzystywano, 
sporządzane równolegle lub w niewielkich odstępach czasu, analizy dla innych inwestycji na 
tym samym terenie lub w bliskim sąsiedztwie, a przez zaniedbanie nie były one dołączone do 
akt przedmiotowych postępowań. W załączniku graficznym do decyzji nr PPZ.I.657/08 nie 
oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy, jak wyjaśniła dyrektor M. Kasprowicz, przez 
niedopatrzenie. W postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy dla obiektu przy 
ul. Bratysławskiej 5 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 
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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 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. 
W postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy dla obiektu handlowego przy 
ul. Pabianickiej 152/154 w Łodzi (decyzja nr PPZ.I.450/09) część graficzną analizy 
sporządzono na mapie niespełniającej wymagań określonych w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o planowaniu.  

VIII.  Z naruszeniem art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane13 
Prezydent Miasta Łodzi, decyzją nr UA.III-B/106/07 z 7 lutego 2007 r., zatwierdził projekt 
budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dwóch zjazdów z ul. Hetmańskiej i ulic 
wewnątrzosiedlowych o numerach od 3 do 8 w osiedlu Janów – Wschód. W złoŜonym przez 
inwestora (Miasto Łódź) oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, a takŜe w powyŜszej decyzji nie wykazano m.in. działek 
o numerach 138, 139 i 69, pomimo tego, Ŝe linie regulacyjne projektowanych ulic nr 
3, 5 i 8 przebiegały przez te działki. W czasie składania oświadczenia (28 grudnia 2006 r.) 
i wydawania decyzji, dwie z tych działek były własnością osób fizycznych, a jedna – 
własnością Skarbu Państwa. Działki nr 138 i 139, przez które przebiegała ulica 
wewnątrzosiedlowa nr 3, stały się własnością Miasta Łodzi dopiero po wydaniu decyzji 
UA.III.-B/106/07 (odpowiednio 8 września 2010 r. i 11 lipca 2008 r.). W złoŜonym w tej 
sprawie wyjaśnieniu, dyrektor J. Kubacka potwierdziła pominięcie zarówno w oświadczeniu, 
jak i w decyzji, działek 138, 139 i 69, co było spowodowane „pilnymi terminami zakończenia 
postępowania prowadzonego na wniosek Wydziału Budynków i Lokali UMŁ.”   
W oparciu o decyzję nr UA.III-B/106/07 w latach 2007 – 2010 Miasto Łódź prowadziło prace 
polegające na budowie ulic wewnątrzosiedlowych nr 3, 5 i 7.  
Ulica wewnątrzosiedlowa nr 3 przebiegała m.in. przez działki o numerach 137/25 i 137/13 , 
które w chwili wydawania ww. decyzji były własnością Gminy Miejskiej Łódź. Na podstawie 
art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami14, w dniu 
10 kwietnia 2008 r. poprzedni właściciel zaŜądał zwrotu nieruchomości o numerach 137/25 
i 137/13, wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa w 1988 r. Decyzją z dnia 30 marca 
2009 r. Starosta Pabianicki orzekł o zwrocie na rzecz poprzedniego właściciela prawa 
własności ww. działek, za zwrotem na rzecz Gminy Miasta Łódź zwaloryzowanego 
odszkodowania w wysokości 100,7 tys. zł, w tym 85 tys. zł z tytułu zwiększenia wartości 
przedmiotowej nieruchomości, na skutek wybudowania na niej podziemnych urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Pomimo decyzji o zwrocie prawa własności, a takŜe 
pomimo nieudanej próby wykupu przez Miasto Łódź działek nr 137/25 i 137/13, 
w październiku 2009 r. Miasto Łódź rozpoczęło, a w czerwcu 2010 r. zakończyło budowę 
ulicy nr 3 m.in. na tych nieruchomościach.  

                                                 
13 Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.  
14 Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. 
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We wrześniu 2010 r. zatwierdzony został podział powyŜszych działek (pod ulicę 
nr 3 wydzielono działki nr 137/28 i 137/31). W styczniu 2011 r. ich właściciel ustanowił na 
czas nieoznaczony na rzecz Miasta Łódź nieodpłatną słuŜebność przesyłu na ww. działkach. 
Według stanu na dzień zakończenia kontroli Miasto Łódź zainteresowane było „pozyskaniem 
pełni praw do przedmiotowych działek” (wycena tych nieruchomości znajdowała się w toku). 

W wyjaśnieniu p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Budynków i Lokali Małgorzata 
Milewska podała, Ŝe z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości oraz zgłaszane 
roszczenia o zwrot, w 2010 r. odstąpiono od ,,kontynuacji inwestycji uzbrojenia terenów na 
os. Janów Wschód”, poprzestając na robotach dotychczas wykonanych i na ich niezbędnym 
zabezpieczeniu.   
W latach 2006-2010 do Urzędu wpłynęło 14 wniosków o zwrot nieruchomości połoŜonych na 
terenie osiedla Janów – Wschód, z których 5 załatwiono pozytywnie, 2 odmownie, a 7 spraw 
– według stanu na koniec czerwca 2011 r. – znajdowało się w toku postępowania.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o:  

1. Pilne zakończenie prac nad opracowaniem wieloletniego programu (harmonogramu) 
sporządzania planów miejscowych, uwzględniającego w szczególności przyjętą 
w studium z 2010 r. kolejność ich wykonywania. 

2. WzmoŜenie nadzoru nad działalnością MPU w zakresie sporządzania planów 
miejscowych dla terenu Miasta Łodzi. 

3. Podjęcie działań organizacyjnych w celu zapewnienia terminowego wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

4. Wprowadzenie procedur zapewniających rzetelną weryfikację prawidłowości postępowań 
w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustalenie warunków 
zabudowy, w szczególności pod kątem: 

− obwieszczania o wszczęciu i zakończeniu postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, 

− sporządzania na piśmie analiz warunków i zasad zagospodarowania i zabudowy terenu 
oraz stanu faktycznego i prawnego nieruchomości, dotyczących planowanej lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, 

− uzgadniania z Marszałkiem Województwa Łódzkiego projektów decyzji dotyczących 
lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, 

− 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, 
− bieŜącego analizowania i stosownego uwzględniania orzecznictwa sądów 

administracyjnych w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu. 
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5. Oznaczanie nieruchomości w rejestrze decyzji o warunkach zabudowy w sposób zgodny 
z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
13 maja 2004 r., tj. poprzez podanie równieŜ numeru ewidencyjnego działek objętych 
decyzją. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, 
oczekuje od Pani Prezydent w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź 
o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich 
działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do 
Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 
i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 
informacji, o której wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 
komisji NIK. 
 


