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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli K/18/003 Wykonanie wniosków z kontroli P/14/110 Wydawanie decyzji związanych  
z realizacją obiektów budowlanych w strefach konserwatorskich w latach 2008-2013 
na przykładzie województwa podkarpackiego 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Paweł Adamski, Doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/59/2018 z dnia 
17.04.2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Pruchniku, Rynek 1, 37-560 Pruchnik, (dalej: „Urząd”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wacław Szkoła, Burmistrz Pruchnika od dnia 16 grudnia 2010 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-7) 
 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 realizację przez Burmistrza Pruchnika 
w okresie objętym kontrolą2 wniosków pokontrolnych z kontroli P/14/110 
„Wydawanie decyzji związanych z realizacją obiektów budowlanych w strefach 
konserwatorskich w latach 2008-2013 na przykładzie województwa 
podkarpackiego”. 
 
Powyższą ocenę uzasadnia niezrealizowanie czterech3 z ośmiu wniosków 
pokontrolnych, pomimo pisemnych informacji Burmistrza Pruchnika o podjętych 
działaniach na rzecz ich realizacji4: 
Ponadto NIK negatywnie ocenia wydanie w 2014 r. przez Burmistrza Pruchnika 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jednej z ośmiu) bez 
rozstrzygnięcia, co do przedmiotu sprawy, określonej we wniosku o wydanie 
przedmiotowej decyzji oraz niesporządzenie do niej analizy funkcji i cech zabudowy 
i zagospodarowania terenu. W trzech z czterech decyzji o warunkach zabudowy nie 
zamieszczono adnotacji o potwierdzeniu zapłaty opłaty skarbowej, zwolnieniu od 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Lata 2014 - 2018 (I kwartał) 
3 Wniosek Nr 7 został zrealizowany w części dotyczącej Studium odnośnie spełnienia wymogu art. 32 ust. 2 ustawy  
o planowaniu, natomiast nie został zrealizowany w części dotyczącej prowadzenia w Urzędzie rejestru decyzji o warunkach 
zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
4 - niepobranie opłaty skarbowej od wydanej decyzji (z dwóch) o warunkach zabudowy, w sprawie niezwiązanej  
z budownictwem mieszkaniowym (wniosek nr 3); 
- nieprzekazanie Marszałkowi Województwa Podkarpackiego siedmiu (spośród ośmiu) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego (wniosek nr 6); 
- nierzetelne prowadzenie w latach 2014-2016 rejestru wydanych przez Burmistrza Pruchnika decyzji o warunkach zabudowy 
(wniosek nr 7); 
- nierzetelne prowadzenie w latach 2014-2017 rejestru wydanych przez Burmistrza Pruchnika decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego (wniosek nr 7); 
- nierzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem przez Burmistrza Pruchnika decyzji o warunkach zabudowy 
oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wniosek nr 8). 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie oceny 
ogólnej  
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niej lub wyłączeniu obowiązku jej zapłaty, a w dwóch przypadkach nie 
powiadomiono stron o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie ustawowym5. 
 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia podejmowane przez Burmistrza 
Pruchnika działania, dotyczące: sporządzenia oraz przyjęcia w 2018 r. przez Radę 
Miejską w Pruchniku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik (wniosek nr 1); założenia i prowadzenia 
gminnej ewidencji zabytków nieruchomych objętych ochroną konserwatorską,  
w formie zbioru kart adresowych zabytku nieruchomego sporządzonych zgodnie  
z przepisami prawa (wniosek nr 8); ustalania w decyzjach o warunkach zabudowy  
i o lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagań dotyczących zabudowy  
i zagospodarowania terenu w oparciu o analizę funkcji i cech zabudowy  
i zagospodarowania terenu oraz dokumentowanie tych analiz (wnioski nr 4 i 5) oraz 
terminowego wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
(wniosek nr 2). 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Na podstawie ustaleń kontroli P/14/110, w wystąpieniu pokontrolnym6 z dnia 
27.06.2014 r. NIK skierowała do Burmistrza Pruchnika osiem, niżej wymienionych 
wniosków pokontrolnych.  
1. Podjęcie działań w celu doprowadzenia do zgodności Studium z wymogami art. 
10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Przestrzeganie ustawowych terminów załatwiania spraw przy wydawaniu decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunkach zabudowy. 

3. Pobieranie opłaty skarbowej przy ustalaniu warunków zabudowy dla budownictwa 
o innym niż mieszkaniowy charakter. 

4. Rzetelne ustalanie w decyzjach o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania 
terenu, w oparciu o analizę funkcji i cech zabudowy wykonaną z uwzględnieniem 
matematycznych wyliczeń średnich wskaźników wielkości powierzchni nowej 
zabudowy, szerokości elewacji frontowej, wysokości górnej krawędzi elewacji 
frontowej, jej gzymsu lub attyki i dostosowanej do obszaru analizowanego geometrii 
dachów. 

5. Dokumentowanie wykonywanych analiz funkcji i cech zabudowy 
i zagospodarowania terenu, a na ich podstawie sporządzanie wyników tych analiz 
i załączanie ich do decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

6. Przekazywanie Marszałkowi Województwa Podkarpackiego wydanych decyzji  
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, stosownie do wymogów art. 57 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

7. Dokonywanie analizy w zakresie zagospodarowania przestrzennego Gminy 
celem oceny aktualności Studium oraz przekazywanie Radzie Miejskiej w Pruchniku 
wyników tych analiz stosownie do wymogu art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu 

                                                      
5 Sprawy załatwiono w terminach 140 i 132 dni. 
6 Wystąpienie pokontrolne Nr LRZ-4101-007-01/2014 
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i zagospodarowaniu przestrzennym. Prowadzenie rejestrów decyzji o warunkach 
zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

8. Zapewnienie rzetelnego prowadzenia dokumentacji spraw z zakresu gminnej 
ewidencji zabytków oraz decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

 
W piśmie7 z dnia 21.07.2014 r., Burmistrz Pruchnika poinformował NIK o sposobie 
realizacji wniosków pokontrolnych, podając: 
Ad. 1. Gmina Pruchnik podjęła działania w kierunku wykonania aktualizacji 
posiadanego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego. W chwili obecnej wykonywane są prace przedstudyjne wraz 
z fizjografią Gminy. Przewidywany termin dokonania aktualizacji i oceny określa się 
do końca 2015 r. 
Ad. 2 Odpowiedzialny za prowadzenie spraw pracownik został zobowiązany do 
bezwzględnego dotrzymywania ustawowych terminów przy wydawaniu decyzji 
o warunkach zabudowy. 
Ad. 3 Odpowiedzialny za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy pracownik 
został zobowiązany do pobierania opłat skarbowych obowiązujących dla 
budownictwa o innym charakterze niż mieszkaniowy. Pracownik w zakresie spraw 
wymienionych w punkcie 2 i 3 zostanie objęty szczególnym nadzorem 
obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Pruchniku. 
Ad. 4 Wykonujący dla Gminy Pruchnik projekty decyzji o warunkach zabudowy 
urbanista został zobowiązany do rzetelnego ustalania w decyzjach o warunkach 
zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego funkcji i cech zabudowy 
z uwzględnieniem matematycznych wyliczeń średnich wskaźników wielkości 
powierzchni nowej zabudowy, szerokości elewacji frontowej, wysokości górnej 
krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki i dostosowanej do obszaru 
analizowanego geometrii dachów. 
Ad. 5 Podobnie jak w punkcie 4 urbanista został zobowiązany do dokumentowania 
wykonanych analiz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu, a na ich podstawie 
do sporządzania wyników tych analiz załączając je jednocześnie do decyzji 
o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Ad. 6 Stosownie do wymogów art. 57 ust. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego będą terminowo 
przekazywane do Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
Ad. 7 Stosownie do wymogu art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym analiza w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz ocena 
Studium będzie przekazywana Radzie Miejskiej w Pruchniku. Rejestr decyzji 
o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego sporządzono 
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach 
zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 
Ad. 8 Dokumentacja spraw z zakresu z zakresu gminnej ewidencji zabytków oraz 
decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
prowadzona będzie w sposób rzetelny.  
 

                                                      
7 Pismo znak: OR.IV.1710.4.2014 
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Wniosek nr 1: Podjęcie działań w celu doprowadzenia zgodności Studium 

z wymogami art. 10 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Rada Miejska w Pruchniku, (dalej: „Rada”), uchwałą8 z dnia 27 kwietnia 2015 r. 
przystąpiła do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik, (dalej: „Studium”). Projekt Studium 
obejmował tereny położone w aktualnych granicach Miasta i Gminy Pruchnik. 
Opracowanie projektu Studium zostało poprzedzone zgromadzeniem wniosków, 
konsultacjami społecznymi i analizą opracowań wykonanych dla terenu Gminy. 
Dla potrzeb sporządzenia projektu Studium sporządzono: Opracowanie 
ekofizjograficzne; Prognozę demograficzną; analizy zagospodarowania i bilans 
terenów planowanych do zabudowy; inwentaryzację fotograficzną. Wraz z projektem 
Studium sporządzono również Prognozę oddziaływania na środowisko.  
Burmistrz Pruchnika skierował projekt Studium do uzgodnień i opiniowania po 
uzyskaniu których, projekt został wyłożony do publicznego wglądu i poddany 
publicznej dyskusji. Wpłynęła jedna uwaga, którą uwzględniono. 
W trakcie prac nad projektem Studium, Wojewoda Podkarpacki skierował informację 
o obowiązku ujęcia w Studium granic nowego, udokumentowanego złoża gazu 
ziemnego „Kramarzówka”. 
Sporządzony projekt Studium obejmował część tekstową i graficzną. W części 
tekstowej wyodrębniono: 
- „Część I – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”, oraz 
- „Część II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego”. 
Część graficzna obejmowała: 
- rysunek nr 1 – „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”, 
- rysunek nr 2 – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego – struktura 

funkcjonalno-przestrzenna”, 
- rysunek nr 3 – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego, infrastruktura”. 

(dowód: akta kontroli str. 8-9; 10-136; 139) 
Uchwałą9 z dnia 18 stycznia 2018 r. Rada przyjęła Studium, w którym uwzględnione 
zostały wymagania określone art. 10 ustawy o planowaniu. W szczególności, m.in.: 
- uwzględniono obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym (art. 10 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu), 
- określono obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, na podstawie przepisów odrębnych, w tym 
obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także 
obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2, 
oraz obszary przestrzeni publicznej (art. 10 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy o planowaniu), 
- określono obszary, dla których Gmina zamierza sporządzić miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze (art. 10 ust. 2 pkt 9 
ustawy o planowaniu). 

(dowód: akta kontroli str. 10-136; 137-138) 
 
 
 
 

                                                      
8 Uchwała Nr VI/30/2015 
9 Uchwała Nr XXXVI/264/2018 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wniosek nr 2: Przestrzeganie ustawowych terminów załatwiania spraw przy 
wydawaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach 
zabudowy 
 
W okresie objętym kontrolą, Burmistrz Pruchnika wydał 59 decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego (dalej: „decyzje o licp”) oraz 203 decyzje o warunkach 
zabudowy (dalej: „decyzje o wz”). W strefie objętej nadzorem konserwatorskim 
zostało wydanych odpowiednio 8 decyzji o lipc oraz 4 decyzje o wz. 

(dowód: akta kontroli str. 140) 
Terminy załatwiania spraw związanych z wydawaniem decyzji o licp w strefie objętej 
nadzorem konserwatorskim. 
Od dnia złożenia wniosków o wydanie decyzji o licp: 
- decyzja10 w 2014 r. wydana została po upływie 62 dni 
- decyzje11 w 2015 r. wydane zostały odpowiednio po upływie 63 i 57 dni 
- decyzja12 w 2016 r. wydana została po upływie 10 dni; 
- decyzje13 w 2017 r. wydane zostały odpowiednio po upływie 64 i 62 dni; 
- decyzje14 w 2018 r. wydane zostały odpowiednio po upływie 64 i 65 dni. 
Wszystkie decyzje zostały wydane przed upływem terminu określonego w art. 51 
ust. 2 ustawy o planowaniu.  

(dowód: akta kontroli str. 141) 
Terminy załatwiania spraw związanych z wydawaniem decyzji o wz w strefie objętej 
nadzorem konserwatorskim. 
Od dnia złożenia wniosków o wydanie decyzji o wz: 
- decyzja15 w 2014 r. wydana została po upływie 140 dni; 
- decyzja16 w 2015 r. wydana została po upływie 132 dni; 
- decyzje17 w 2016 r. wydane zostały odpowiednio po upływie: 24 i 42 dni. 
Spośród czterech spraw o wydanie decyzji o wz, dwie nie zostały załatwione  
w terminie określonym w art. 35 § 3, w zw. z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 
1964 r. Kodeks postępowania administracyjnego18. 
W latach 2017 i 2018 decyzje o wz w strefie objętej nadzorem konserwatorskim nie 
były wydawane. 

(dowód: akta kontroli str. 142; 377-378) 
W sprawie nieterminowego wydania w 2014 i 2015 r. dwóch decyzji o wz w strefie 
objętej nadzorem konserwatorskim, Burmistrz Pruchnika wyjaśnił: „W zakresie 
decyzji o warunkach zabudowy 6730/17/2015: 
Wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji został złożony przez stronę w dniu 20 
lutego 2015 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wysłano do stron w dniu  
6 marca 2015 r., pomimo że projekt decyzji został opracowany przez urbanistę  
w dniu 27 lutego, co potwierdza data widniejąca na analizie urbanistycznej 
sporządzonej przez urbanistę – Beatę K.-T. W dniu 19 marca projekt powyższy 
przesłany został do uzgodnienia (Starostwo Powiatowe, Podkarpacki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Podkarpacki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych). W trzech przypadkach nastąpiło 
uzgodnienie milczące, natomiast Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków 

                                                      
10 Decyzja nr PP.6733.4.2014 z dnia 25.06.2014 r. 
11 Decyzja nr 6733/9/2015 z dnia 23.07.2015 r.; decyzja nr 6730/13/2015 z dnia 5.11.2015 r. 
12 Decyzja nr 6733/19/2016 z dnia 31.10.2016 r. 
13 Decyzja nr 6733.1.2017 z dnia 29.03.2017 r.; decyzja nr PP.6733.7.2017 z dnia 27.12.2017 r.  
14 Decyzja nr PP.6733.10.2017 z dnia 9.01.2018 r.; decyzja PP.6377.11.2017 z dnia 19.02.2018 r. 
15 Decyzja nr 6730/22/2014 z dnia 5.08.2014 r. 
16 Decyzja nr 6730/17/2015 r. z dnia 2.07.2015 r. 
17 Decyzja nr 6730/10/2016 z dnia 22.02.2016 r.; decyzja nr 6730/24/2016 z dnia 7.06.2016 r. 
18 Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. 
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postanowieniem nr UOZ-1.5151.60.2014 z dnia 7 kwietnia 2015 r. odmówił jego 
uzgodnienia, argumentując m.in., że wskazany do rozbudowy budynek znajduje się 
w gminnej ewidencji zabytków i nie widzi możliwości jego rozbudowy. 
W odpowiedzi na powyższe postanowienie, w dniu 16 kwietnia 2015 r. Strona 
wystosowała pismo do PWKZ w Przemyślu (do wiadomości Urząd Miejski)  
o ponowne przeanalizowanie swego stanowiska, gdyż nie ma gdzie mieszkać,  
a ciągle napotyka na opór ze strony urzędów. Wskazała również, że w dniu  
8 października 2009 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków dokonał skreślenia  
z gminnej ewidencji przedmiotowego obiektu, załączając kopię pisma (w aktach 
sprawy). W odpowiedzi PWKZ w Przemyślu w dniu 11 maja 2015 r. (data wpływu do 
Urzędu – 21 maja 2015 r.) wydał warunki do sporządzenia projektu i przebudowy 
budynku. Na ich podstawie zlecono opracowanie kolejnego projektu decyzji i w dniu 
2 lipca decyzję taką wydano. 
Przewlekłość postępowania w przedmiotowej sprawie nie była wynikiem zaniedbań, 
lecz przede wszystkim nieścisłości, jakie pojawiły się przy uzgodnieniu decyzji  
z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Strona cały czas 
aktywnie uczestniczyła w sprawie, zabiegając o uzyskanie pozytywnego dla siebie 
rozstrzygnięcia. Uśpiło to czujność pracownika prowadzącego sprawę, który 
najprawdopodobniej przez przeoczenie nie zawiadomił o niezałatwieniu sprawy  
w ustawowym terminie, nie wskazał przyczyn zwłoki i nie wyznaczył nowego terminu 
załatwienia sprawy. 
W zakresie decyzji o warunkach zabudowy nr 6730/22/2014:  
Wniosek o wydanie decyzji złożono w dniu 18.03.2014 r. Niezwłocznie przekazano 
go urbaniście, celem sporządzenia projektu decyzji. Na sporządzonej analizie 
urbanistyczno-architektonicznej, będącej załącznikiem do decyzji widnieje data 
14.04.2014 r. Niestety zawiadomienie o wszczęciu postępowania sporządzono 
dopiero w dniu 4 czerwca, a 3 lipca przesłano projekt do uzgodnienia. 
Przyczyną tego stanu rzeczy było zwolnienie lekarskie pracownika 
odpowiedzialnego za prowadzenie w/w spraw w okresie od 18 kwietnia do 30 
czerwca 2014 r. Zwolnienie nie było jednorazowe, lecz odnawiane co 2 tygodnie, co 
nie pozwoliło na skuteczną reakcję w kwestii zatrudnienia osoby na zastępstwo.  
Co prawda podczas jego nieobecności zawiadomiono strony o wszczęciu 
postępowania, jednak nie poczyniono żadnych kroków w celu jej dalszego 
prowadzenia. Sprawa została kontynuowana dopiero po powrocie pracownika ze 
zwolnienia chorobowego. 
Bezpośrednią przyczyną tak przewlekłego prowadzenia postępowania była 
nieobecność merytorycznie odpowiedzialnego pracownika oraz brak odpowiedniej 
osoby mogącej ją zastąpić. 
Zwiększenie kadr znajdowało wyraźny sprzeciw radnych Rady Miejskiej, która 
sprzeciwiała się wzrostowi wydatków na utrzymanie administracji. Niedomagania 
organizacyjne, w połączeniu z coraz większą ilością spraw, stały się głównym 
powodem przewlekłości prowadzonego postępowania”. 

(dowód: akta kontroli str. 143-145) 
 
Wniosek nr 3: Pobieranie opłaty skarbowej przy ustalaniu warunków 
zabudowy dla budownictwa o innym niż mieszkaniowy charakter 
 
Ustalając warunki zabudowy19 dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu 
użytkowania garażu na funkcję usługową (gabinet fizjoterapeutyczny) na działkach 
położonych w Pruchniku, Burmistrz Pruchnika pobrał opłatę skarbową w wysokości 
107 zł, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 8, części I załącznika do ustawy z dnia 

                                                      
19 Decyzja nr 6730/22/2014 z dnia 5.08.2014 r. 
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16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej20. W decyzji została dokonana zgodnie  
z art. 8 ust. 3 ustawy o opłacie skarbowej, adnotacja o pobraniu opłaty skarbowej. 

(dowód: akta kontroli str. 145-149) 
Wydając decyzję o wz21 dla inwestycji pn. „Budowa ołtarza polowego i przebudowa 
z rozbudową zadaszenia chóru na terenie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia  
w Jodłówce”, Burmistrz Pruchnika nie pobrał opłaty skarbowej w wysokości 107 zł,  
o której mowa w ustawie o opłacie skarbowej. 
W trzech22, spośród czterech skontrolowanych decyzji o wz, nie została 
zamieszczona adnotacja, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o opłacie skarbowej, 
tj. o potwierdzeniu zapłaty opłaty skarbowej, zwolnieniu od niej lub wyłączeniu 
obowiązku jej zapłaty. 

(dowód: akta kontroli str. 154-157; 161-164; 168-171) 
W związku z powyższym, Burmistrz Pruchnika wyjaśnił, iż niepobranie opłaty 
skarbowej przy wydaniu decyzji o wz nr 6730.24.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. 
nastąpiło przez niedopatrzenie pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie 
decyzji. 
Brak adnotacji potwierdzającej zapłatę opłaty skarbowej, zwolnieniu od niej lub 
wyłączeniu obowiązku jej zapłaty w wydanych decyzjach o wz wynikał z zaniedbania 
pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne przygotowanie decyzji oraz braku 
odpowiedniej czujności i nadzoru ze strony osoby podpisującej w imieniu burmistrza 
decyzję. 

(dowód: akta kontroli str. 175-176) 
 
Wniosek nr 4: Rzetelne ustalanie w decyzjach o warunkach zabudowy  
i o lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagań dotyczących nowej 
zabudowy i zagospodarowania terenu, w oparciu o analizę funkcji zabudowy 
wykonaną z uwzględnieniem matematycznych wyliczeń średnich wskaźników 
wielkości powierzchni nowej zabudowy, szerokości elewacji frontowej, 
wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki  
i dostosowanej do obszaru analizowanego geometrii dachu 
oraz 
Wniosek nr 5: Dokumentowanie wykonanych analiz funkcji i cech zabudowy  
i zagospodarowania terenu, a na ich podstawie sporządzanie wyników tych 
analiz i załączanie ich do decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 
 
Do wydanych w okresie objętym kontrolą czterech decyzji o wz zostały załączone 
analizy funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu, (dalej: „analizy”). 
Analiza w części tekstowej zawierała: 
- ustalenia dotyczące stanu faktycznego, 
- aktualny stan zagospodarowania terenu w obszarze analizowanym, 
- charakterystyka istniejącej zabudowy, 
- ustalenia dotyczące stanu prawnego działki objętej wnioskiem, 
- wnioski wynikające z innych opracowań, 
- wnioski z analizy oraz ustalenia dotyczące wymagań dla nowej zabudowy 
zawierające m.in. dane dotyczące wskaźników wielkości powierzchni zabudowy do 
powierzchni terenu, szerokości elewacji frontowej, wysokości górnej krawędzi 
elewacji frontowej, nachylenia dachu. 
Do każdej analizy sporządzone zostały załączniki graficzne na kopii mapy.  

                                                      
20 Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm. 
21 Decyzja nr 6730.24.2016 z dnia 7.06.2016 r. 
22 decyzje: nr 6730.17.2015 z dnia 2.07.2015 r.; nr 6730.10.2016 z dnia 22.06.2016 r.; nr 6730.24.2016 z dnia 7.06.2016 r. 
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Analizy zostały opracowane przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania 
zawodu urbanisty lub uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, 
uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa23. 

(dowód: akta kontroli str. 145-174) 
Spośród ośmiu decyzji o ustaleniu licp wydanych w okresie objętym kontrolą, do 
siedmiu zostały załączone analizy. Do każdej analizy sporządzone zostały załączniki 
graficzne. Analizy zostały opracowane przez osoby posiadające kwalifikacje do 
wykonywania zawodu urbanisty lub uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 177-225) 
Spośród wydanych w okresie objętym kontrolą ośmiu decyzji o licp, do jednej24 nie 
została sporządzona analiza. 

(dowód: akta kontroli str. 226-229) 
W powyższej sprawie, Burmistrz Pruchnika wyjaśnił, iż powodem takiego stanu 
rzeczy było niedopatrzenie pracownika a także brak odpowiedniego zaangażowania 
w wykonywanie powierzonych obowiązków. 

(dowód: akta kontroli str. 230-231) 
 
Wniosek nr 6: Przekazywanie Marszałkowi Województwa Podkarpackiego 
wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, stosownie do 
wymogów określonych art. 57 ust. 4 o planowaniu 
 
Spośród ośmiu objętych badaniem decyzji o licp, tylko jedna decyzja25 została 
przekazana Marszałkowi Województwa Podkarpackiego pismem z dnia 3 lipca 2014 
r. (wpływ do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w dniu  
7 lipca 2014 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 232) 
W powyższej sprawie, Burmistrz Pruchnika wyjaśnił: „Wykonując zalecenia 
pokontrolne przekazano pracownikowi odpowiedzialnemu merytorycznie za 
prowadzenie przedmiotowych spraw (zajmującemu wówczas stanowisko kierownika 
referatu) informację o bezwzględnym obowiązku przekazywania wydanych decyzji  
o licp Marszałkowi Województwa. 
Z uwagi na fakt, iż osobą odpowiedzialną za w/w zakres spraw był kierownik 
referatu nie dokonywano już specjalnej weryfikacji istniejącego stanu rzeczy, ufając, 
że osoba z kadry kierowniczej wykona wydane polecenia oraz będzie je 
nadzorować. 
Nadmienić należy, że w kontrolowanym okresie (2014-2018) w referacie 
występowały wakaty na kluczowych stanowiskach spowodowane chorobą 
pracowników. Osoba zajmująca się drogami przebywała na zwolnieniu chorobowym, 
później zasiłku rehabilitacyjnym, łącznie przez blisko dwa lata stanowisko nie było 
obsadzone. Nieobecność ta wymusiła na pozostałych pracownikach referatu 
zwiększony zakres obowiązków, związany także z obsługą zadań nieobecnego 
pracownika. Nadto nowozatrudniony, mało doświadczony pracownik nie był na tyle 
zdeterminowany, by wykonywać zadania zgodnie z wszystkimi obostrzeniami 
prawa. 
Zdaję sobie sprawę, że Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu, 
ściślej jego pracowników, niemniej jednak dobór kadr nie zawsze bywa trafny,  

                                                      
23 Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 
24 Decyzja nr PP.6733.4.2014 z dnia 25.06.2014 r. 
25 Decyzja nr PP.6733.4.2014 z dnia 25.06.2014 r. 
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a zatrudnieni pracownicy w wielu przypadkach nie wykazują inicjatywy i nie 
utożsamiają się z dobrem Urzędu. 
Wielorakość oraz ilość zadań nałożona na organ wykonawczy gminy sprawia, że nie 
jest on w stanie osobiście dopilnować wszystkich prowadzonych w Urzędzie spraw, 
jeżeli niektórzy z zatrudnionych pracowników nie poczuwają się do 
odpowiedzialności za ich merytoryczne wykonywanie. 
Mając na względzie powyższe wyjaśniam, że powodem nieprzekazywania decyzji  
o lokalizacji inwestycji celu publicznego Marszałkowi Województwa było przede 
wszystkim zaniedbanie pracownika, pomimo składanych zapewnień, że zadania są 
realizowane zgodnie z procedurą i zaleceniami kontroli NIK. 
Odnosząc się natomiast do bieżącej sytuacji, gdzie obowiązki w zakresie ustalania 
warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego od 5 miesięcy przejął 
nowy pracownik – niedopełnienie w/w obowiązku wynika z braku wiedzy  
i doświadczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 233-234) 
 
Wniosek nr 7: Dokonywanie analizy w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego Gminy celem oceny aktualności Studium oraz przekazywanie 
Radzie Miejskiej w Pruchniku wyników tych analiz stosownie do wymogu art. 
32 ust. 2 ustawy o planowaniu.  
Prowadzenie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wzoru 
rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji  
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Studium 
Dokonywane przez Burmistrza Pruchnika w latach 2014-2015 analizy zmian  
w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Pruchnik, skutkowały podjęciem działań 
w celu opracowania nowego Studium. W wyniku spotkań i ustaleń dotyczących 
aktualności Studium stwierdzono, że obowiązujące od 2002 r. Studium nie spełnia 
już swoich wymogów (m.in. powiększony obszar Gminy, wprowadzenie obszaru 
chronionego krajobrazu na terenie Gminy, odkrycie nowych złóż gazu, czy 
uzyskanie statusu miasta przez Pruchnik). Zadecydowano o sporządzeniu nowego 
Studium, bez dokonywania oceny aktualności Studium z 2002 r. 
O powyższych działaniach na bieżąco informowani byli Radni, którzy wyrazili zgodę 
na opracowanie nowego Studium. 
Wstępem do opracowania nowego studium było zlecenie opracowania 
ekofizjograficznego. 
Zgodnie z treścią sprawozdania Burmistrza Pruchnika złożonego Radzie w dniu  
27 kwietnia 2015 r., Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego 
Studium. Tym samym dokonywanie dalszych analiz dotyczących zmian  
w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Pruchnik pod kątem oceny 
obowiązującego Studium z roku 2002 stały się bezprzedmiotowe, o czym Burmistrz 
poinformował Radnych podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady  
w dniu 21 kwietnia 2015 r.  
W omawianym okresie nie sporządzano planów miejscowych. Nie opracowano 
również wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych. 

(dowód: akta kontroli str. 139; 235-272) 
Rejestr decyzji o wz. 
Rejestr wydanych w latach 2014-2016 przez Urząd decyzji o wz prowadzony był  
w formie zeszytu formatu A-4, opatrzonego na stronie okładkowej napisem o treści: 
„Rejestr decyzji o warunkach zabudowy”. Poszczególne strony zeszytu nie były 
ponumerowane i opieczętowane. Rejestr posiadał wpisy dotyczące poszczególnych 
decyzji w układach rocznych. Tytuły poszczególnych ośmiu kolumn odpowiadały 
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nazwom kolumn określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach 
zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego17726, (dalej: „rozporządzenie w sprawie wzoru rejestrów”). 
Spośród zapisów dotyczących zarejestrowania w latach 2014-2016 poszczególnych 
decyzji o wz, występowały braki polegające na: 
- w 171 zapisach nie podano daty wydania decyzji, 
- w 90 zapisach nie podano żadnej treści w kolumnach: „Streszczenie ustaleń 
decyzji”, 
 - w 72 zapisach nie podano numeru porządkowego wpisu. 
Ponadto w rejestrze decyzji o wz za rok 2014 ujęto zapisy ośmiu decyzji o licp. 

(dowód: akta kontroli str. 273-312; 313-314) 
W związku z powyższym, z up. Burmistrza, Zastępca Burmistrza Pruchnika 
Agnieszka Wojdyła wyjaśniła, iż brak wpisów w rejestrze decyzji o wz za lata 2014-
2016, dotyczących dat wydania poszczególnych decyzji, streszczenia ustaleń 
decyzji oraz brak liczby porządkowej wynikał z zaniedbania pracownika 
merytorycznie odpowiedzialnego za przygotowanie decyzji. 
Odnośnie ujęcia w rejestrze decyzji o wz za rok 2014 ośmiu decyzji o lipc 
wyjaśniono, iż przyczyną takiego stanu rzeczy była rutyna pracownika 
odpowiedzialnego za merytoryczne przygotowanie decyzji o licp. 

(dowód: akta kontroli str. 315-316) 
Rejestr decyzji o wz wydanych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do czasu 
zakończenia kontroli był prowadzony w formie kart, jako „Rejestr decyzji  
o warunkach zabudowy wydanych w roku (….)”. W kartach, tytuły poszczególnych 
ośmiu kolumn odpowiadały nazwom kolumn w załączniku nr 1 do rozporządzenia  
w sprawie wzoru rejestrów. Karty były opatrzone nazwą Urzędu, jako organu 
prowadzącego rejestr. Treści zapisów były zgodne z nazwami poszczególnych 
kolumn.   

(dowód: akta kontroli str. 317-330) 
Rejestr decyzji o licp 
Rejestr decyzji o licp wydanych w latach 2014-2017 prowadzony był w formie 
zeszytu formatu A-4, opatrzonego na stronie okładkowej napisem o treści: „Rejestr 
decyzji L.I.C.P”. Poszczególne strony zeszytu nie były ponumerowane  
i opieczętowane. Rejestr zawierał wpisy dotyczące decyzji w układach rocznych. 
Tytuły poszczególnych dziewięciu kolumn odpowiadały nazwom kolumn  
w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzoru rejestrów. 
Spośród 65 zapisów dotyczących rejestrowania w latach 2014-2017 poszczególnych 
decyzji o licp, występowały braki polegające na: 
- w 21 zapisach, jako nazwę organu wydającego decyzję podano: „Urząd Miejski  

w Pruchniku”, 
- w 3 zapisach, jako nazwę organu wydającego decyzję podano nazwy instytucji 

będących wnioskodawcami („PGE Dystrybucja”; „PGNiG. S.A. Oddział w S.”) 
- w 47 zapisach nie podano dat wydania decyzji, 
- w 63 zapisach nie dokonano wpisów w kolumnach „Streszczenie ustaleń decyzji”, 
- w 35 zapisach nie podano numeru porządkowego wpisu. 

(dowód: akta kontroli str. 313-314; 331-344) 
W związku z powyższym, z up. Burmistrza, Zastępca Burmistrza Pruchnika 
Agnieszka Wojdyła wyjaśniła, iż wpisanie jako organu wydającego decyzję o licp 
„Urzędu Miejskiego w Pruchniku”, „PGE Dystrybucja”, „PGNiG S.A. Oddział w S.” 
wynikały z pośpiechu i braku odpowiedniej analizy opisu rubryki. Natomiast brak 
wpisów w rubrykach „Streszczenie ustaleń decyzji”, brak dat wydania decyzji oraz 

                                                      
26 Dz. U. Nr 130, poz. 1385 
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kolejnych numerów w kolumnach „Liczba porządkowa” były wynikiem zaniedbań 
pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za przygotowanie decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 315-316) 
Rejestr decyzji o licp wydanych w 2018 r. (do dnia zakończenia kontroli) 
prowadzony był w formie karty, jako „Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym wydanych w roku 2018”. 
Tytuły poszczególnych dziewięciu kolumn odpowiadały nazwom kolumn  
w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzoru rejestrów. Karty były 
opatrzone nazwą Urzędu, jako organu prowadzącego rejestr. Treści zapisów były 
zgodne z nazwami poszczególnych kolumn.  

(dowód: akta kontroli str. 345-348) 
 
Wniosek nr 8: Zapewnienie rzetelnego prowadzenia dokumentacji spraw  
z zakresu gminnej ewidencji zabytków oraz decyzji o warunkach zabudowy  
i o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 
Na terenie Gminy znajdowały się 22 obiekty zabytkowe, wpisane do rejestru 
zabytków prowadzonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami27, (dalej: „ustawa o ochronie zabytków”), Burmistrz prowadził gminną 
ewidencję zabytków w formie zbioru 22 kart adresowych zabytków nieruchomych  
z terenu Gminy, wpisanych do rejestru zabytków, prowadzonego przez 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Karty adresowe zawierały 
wypełnione wszystkie rubryki, określone § 17 rozporządzenia Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru 
zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego 
wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie  
z prawem28.  Karty adresowe zostały sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do 
ww. rozporządzenia, określającym wzór karty adresowej zabytku nieruchomego. 

(dowód: akta kontroli str. 349-350; 351-376) 
 
Dokumentacja w sprawach o wydanie decyzji o wz 
W każdej teczce znajdowała się metryka (wykaz) zgromadzonych w niej 
dokumentów. W każdej sprawie zgromadzono: wniosek strony o wydanie decyzji; 
zawiadomienie Burmistrza Pruchnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 
decyzji; pismo Burmistrza Pruchnika w sprawie uzgodnienia projektu decyzji; 
decyzje organów uzgadniających projekt decyzji; zawiadomienie przez Burmistrza 
Pruchnika stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed 
wydaniem decyzji; decyzję Burmistrza Pruchnika; analizę funkcji oraz cech 
zabudowy i zagospodarowania terenu; potwierdzenia prowadzonej przez Urząd 
korespondencji pocztowej ze stronami i uczestnikami postępowania. 
W zbiorach dokumentów związanych z wydaniem przez Burmistrza Pruchnika 
decyzji o wz stwierdzono brak projektów decyzji, które zostały przesłane do 
uzgodnienia (dwie decyzje29). 

 (dowód: akta kontroli str. 377-378) 
Na powyższą okoliczność, Burmistrz Pruchnika wyjaśnił, iż brak w aktach sprawy 
projektu decyzji przesłanego do uzgodnienia z innymi organami wynikał  

                                                      
27 Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm. 
28 Dz. U. Nr 113, poz. 661 
29 Decyzje: nr PP.6730.22.2014 z dnia 5.08.2014 r.; nr 6730.10.2016 z dnia 22.02.2016 r. 
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z niedopatrzenia pracownika przygotowującego decyzje. Pracownik ten nie 
pozostawił projektu decyzji w aktach sprawy.  

(dowód: akta kontroli str. 383-390) 
 
Dokumentacja w sprawach o wydanie decyzji o licp 
W każdej teczce zgromadzono: wniosek strony o wydanie decyzji; obwieszczenie  
i zawiadomienie Burmistrza Pruchnika o wszczęciu postępowania w sprawie 
wydania decyzji; pismo Burmistrza Pruchnika w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji; decyzje organów uzgadniających projekt decyzji; decyzje o ustaleniu licp; 
potwierdzenia prowadzonej przez Urząd korespondencji pocztowej ze stronami  
i uczestnikami postępowania. 
W zbiorach dokumentów związanych z wydaniem przez Burmistrza Pruchnika niżej 
wymienionych decyzji o licp, stwierdzono brak: 
- analizy funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (jedna decyzja30), 
- projektu decyzji, który został przesłany do uzgodnienia (jedna decyzja31), 
- zawiadomienia przez Burmistrza Pruchnika stron postępowania o zebranych 
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (jedna decyzja32) 
- obwieszczenia i zawiadomienia przez Burmistrza Pruchnika o wydaniu decyzji 
(cztery decyzje33), 
- metryki (wykazu) dokumentów znajdujących się w teczce (cztery decyzje34). 

(dowód: akta kontroli str. 379-382) 
Na powyższe okoliczności, Burmistrz Pruchnika wyjaśnił, iż brak w aktach sprawy 
projektu decyzji przesłanego do uzgodnienia z innymi organami wynikał  
z niedopatrzenia pracownika przygotowującego decyzje, który nie pozostawił 
projektu w aktach sprawy. Brak zawiadomienia stron o zebranych materiałach przed 
wydaniem decyzji wynikał z faktu, iż decyzja dotyczyła inwestycji gminnej  
a sąsiadująca działka jest własnością gminy. Pracownik zasugerował się tą 
okolicznością i nie przygotował powiadomienia stron. Brak w aktach sprawy 
obwieszczenia i zawiadomienia o wydaniu decyzji wynikał z braku dostatecznego 
zaangażowania pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie decyzji. 
Brak w aktach metryki sprawy spowodowany był natłokiem spraw oraz brakiem 
odpowiedniego przeszkolenia nowego pracownika, który przejął obowiązki po swoim 
poprzedniku. 

(dowód: akta kontroli str. 383-390) 
W wydanej przez Burmistrza Pruchnika decyzji o licp35 nie zawarto rozstrzygnięcia 
(sentencji,) co do przedmiotu sprawy, określonej we wniosku o wydanie 
przedmiotowej decyzji. Rozstrzygnięcia, co do przedmiotu sprawy nie zawierał 
również projekt przedmiotowej decyzji z dnia 29 maja 2014 r. opracowany przez 
Beatę K-T. wpisaną na listę Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą  
w Katowicach. 

( dowód: akta kontroli str. 226-229) 
W powyższej sprawie, Burmistrz Pruchnika wyjaśnił, iż brak rozstrzygnięcia  
w przedmiotowej decyzji wynika z przekopiowania projektu decyzji, sporządzonego 
przez urbanistę, w którym również, z niewiadomych powodów rozstrzygnięcia 
takiego nie było. Niedostrzeżenie tego braku wynikało zapewne z wielu zadań 

                                                      
30 Decyzja nr PP.6733.4.2014 z dnia 25.06.2014 r. 
31 Decyzja nr 6733.9.2015 z dnia 23.07.2015 r. 
32 Decyzja nr 6733.19.2016 z dnia 31.10.2016 r. 
33 Decyzje: nr 6733.9.2015 z dnia 23.07.2015 r.; nr 6733.13.2015 z dnia 5.11.2015 r.; nr 6733.19.2016 z dnia 31.10.2016 r.; nr 
6733.1.2017 z dnia 29.03.2017 r. 
34 Decyzje: nr 6733.1.2017 z dnia 29.03.2017 r.; nr PP.6733.7.2017 z dnia 27.12.2017 r.; nr PP.6733.10.2017 z dnia 9.01.2018 
r.; nr PP.6733.11.2017 z dnia 19.02.2018 r. 
35 Decyzja nr PP.6733.4.2014 z dnia 25.06.2014 r. 
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realizowanych na stanowisku, pośpiechu i niedostatecznej staranności pracownika 
przygotowującego decyzję. Poprzez niedopatrzenie wada ta nie została również 
wykryta przy podpisywaniu decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 230-231) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Burmistrz Pruchnika w wydanej decyzji o licp nie zawarł rozstrzygnięcia, co do 
przedmiotu sprawy, czym naruszył art. 107 § 1 pkt 5 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 226-231) 

2. Spośród czterech spraw o wydanie decyzji o wz w latach 2014-2018 (I kwartał)  
w dwóch sprawach załatwionych w terminach 140 i 132 dni, Urząd nie 
poinformował stron postępowania o braku możliwości załatwienia sprawy  
w terminie oraz nie wskazał nowego terminu załatwienia sprawy, do czego był 
zobowiązany art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 142-145, 377-378) 

3. Spośród ośmiu decyzji o ustaleniu licp wydanych w okresie objętym kontrolą, 
siedem nie zostało przez Burmistrza Pruchnika przekazanych Marszałkowi 
Województwa Podkarpackiego, co było sprzeczne z art. 57 ust. 4 ustawy  
o planowaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 232-234) 

4. Burmistrz Pruchnika, jako organ podatkowy właściwy w sprawach opłaty 
skarbowej, nie pobrał opłaty, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz pkt. 8, 
części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, tj. od dokonania czynności 
urzędowej polegającej na wydaniu decyzji o wz. Do pobrania opłaty w wysokości 
107 zł, Burmistrz Pruchnika był zobowiązany na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1. 
Burmistrz Pruchnika w trzech spośród czterech skontrolowanych decyzji o wz nie 
zamieścił adnotacji, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o opłacie skarbowej,  
tj. o potwierdzeniu zapłaty opłaty skarbowej, zwolnieniu od niej lub wyłączeniu 
obowiązku jej zapłaty. 

(dowód: akta kontroli str. 154-157; 161-164; 168-171; 175-176) 

5. Do jednej decyzji, spośród wydanych w okresie objętym kontrolą ośmiu decyzji  
o licp, nie została dokonana analiza funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania 
terenu. Obowiązek dokonania przez Burmistrza Pruchnika takiej analizy przed 
wydaniem decyzji o licp wynikał z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 226-231) 

6. W prowadzonym przez Burmistrza Pruchnika na podstawie art. 67 ust. 1 
rejestrze wydanych decyzji o wz, spośród 177 zapisów dokonanych w latach 
2014-2016 występowały braki polegające na niewpisaniu daty wydania decyzji 
(171 zapisów) i niedokonaniu wpisów dot. streszczenia ustaleń decyzji  
(90 zapisów). 

(dowód: akta kontroli str. 273-316) 

7. W prowadzonym przez Burmistrza Pruchnika na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy 
o planowaniu, rejestrze wydanych decyzji o ustaleniu licp, spośród 65 zapisów 
dokonanych w latach 2014-2017, stwierdzono braki polegające na: podaniu 
Urzędu Miejskiego w Pruchniku, jako organu wydającego decyzję (21 zapisów); 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

16 

podaniu jako organu wydającego decyzję nazw wnioskodawców (3 zapisy); 
niewpisaniu daty wydania decyzji (47 zapisów); niedokonaniu wpisów dot. 
streszczenia ustaleń decyzji (63 zapisy). 

(dowód: akta kontroli str. 313-316; 331-344) 

8. W zbiorach dokumentów związanych z wydaniem przez Burmistrza Pruchnika 
czterech decyzji o wz, w dwóch sprawach stwierdzono brak projektów decyzji, 
które zostały przesłane do uzgodnienia organom wymienionym w art. 54 ust. 4,  
w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 377-379; 383-390) 

9. W zbiorach dokumentów związanych z wydaniem przez Burmistrza Pruchnika 
ośmiu decyzji o licp, stwierdzono brak: analizy funkcji i cech zabudowy  
i zagospodarowania terenu (jedna decyzja); projektu decyzji, który został 
przesłany do uzgodnienia organom wymienionym w art. 53 ust. 4 ustawy  
o planowaniu (jedna decyzja); zawiadomienia przez Burmistrza Pruchnika stron 
postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 
(jedna decyzja); obwieszczenia i zawiadomienia przez Burmistrza Pruchnika  
o wydaniu decyzji (cztery decyzje); metryki (wykazu) dokumentów znajdujących 
się w teczce (cztery decyzje). 

(dowód: akta kontroli str. 379-382; 383-390) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.  
o Najwyższej Izbie Kontroli36, (dalej: „ustawa o NIK”), wnosi o: 

1. Wydawanie decyzji administracyjnych zawierających wszystkie elementy 
określone art. 107 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

2. Informowanie stron postępowania o braku możliwości załatwienia sprawy 
w terminie oraz wskazywanie nowego terminu załatwienia sprawy, do czego był 
zobowiązuje art. 36 ustawy kodeks postepowania administracyjnego. 

3. Przekazywanie Marszałkowi Województwa Podkarpackiego wydanych decyzji  
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4. Pobieranie opłaty skarbowej przy ustalaniu warunków zabudowy dla 
budownictwa o charakterze innym niż mieszkaniowy oraz dokonywanie  
w decyzjach adnotacji, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o opłacie skarbowej. 

5. Zapewnienie rzetelnego prowadzenia przez Urząd dokumentacji postępowań  
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

 

                                                      
36 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 

Ocena cząstkowa 

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

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Rzeszów, dnia 21 czerwca 2018 r.  

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Paweł Adamski 

Doradca prawny 

/…/                            /…/ 
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