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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.1 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler 
Mariusz Twardowski – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do przeprowadzenia kontroli nr LRZ/56/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, 39-450 Baranów Sandomierski, 
ul. Gen. L. Okulickiego 1, zwany dalej „Urzędem”. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Burmistrzem Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim od dnia 2 grudnia 2010 r. 
do dnia 30 listopada 2014 r. był Jacek Hynowski, a od dnia 1 grudnia 2014 r. jest 
Marek Mazur. 

 (dowód: akta kontroli str. 2 - 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, 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. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 

W kontroli P/14/110 - dotyczącej wydawania decyzji związanych z realizacją 
obiektów budowlanych w strefach konserwatorskich w latach 2008 – 2013 na 
przykładzie województwa podkarpackiego, której wyniki zostały przedstawione 
w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30 czerwca 2014 r., Najwyższa Izba 
Kontroli wnosiła o: 

                                                      
1 kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2018 r. oraz działania wcześniejsze 
i późniejsze w zakresie zdarzeń, które miały wpływ na realizację zadań w kontrolowanym 
zakresie. 
2 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. 

Ocena ogólna 

Opis stanu  
faktycznego 
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- przedłożenie oceny aktualności studium i miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Radzie Miejskiej, do czego zobowiązuje 
przepis art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, 

- sfinalizowanie założenia gminnej ewidencji zabytków, do czego zobowiązuje 
przepis art. 22 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami), 

- sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami, o którym mowa 
w art. 87 cytowanej wyżej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

- egzekwowanie od sporządzających projekty decyzji o warunkach zabudowy 
dostarczania analizy z wyliczeniami i uzasadnieniem parametrów zabudowy 
i zagospodarowania terenu oraz dołączania do projektów decyzji wyników 
analiz i załącznika graficznego zgodnie z w wymogami § 4-9 rozporządzenia 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczącej 

nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku mpzp3 
w miejsce dokumentu pn. Analiza funkcji oraz cech zabudowy 
i zagospodarowania terenu, Wyniki analizy – część tekstowa. 

 (dowód: akta kontroli str. 4 - 8) 
1. 

W Urzędzie we wrześniu 2014 r. sporządzono Ocenę Aktualności Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 

Baranów Sandomierski – uchwalonego uchwałą nr XLIV/279/2002 Rady 
Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 28 sierpnia 2002 r., oraz Ocenę 

Aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na 
terenie gminy Baranów Sandomierski. 

W dniu 13 listopada 2014r. na podstawie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym4 
przedłożono Radzie Miejskiej w Baranowie Sandomierskim Ocenę Aktualności 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

i Gminy Baranów Sandomierski i Ocenę Aktualności Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Baranów Sandomierski. 
Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim Uchwałą Nr LXIV/439/14 z dnia 
13 listopada 2014 r. przyjęła ww. oceny. 

(dowód: akta kontroli str. 4 - 5, 9-34) 
2. 

Urząd w dniu 23 lutego 2015 r. sporządził Gminną Ewidencję Zabytków Miasta 
i Gminy Baranów Sandomierski.  

                                                      
3 (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.1588). 
4(Dz. U z 2017 r., poz. 1073, ze zm.). 
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Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu w dniu 28 maja 
2015 r. poinformował Urząd, iż nie wnosi zastrzeżeń do sporządzonej Gminnej 
Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w  dniu 14 lipca 2015 r. wydał 
zarządzenie nr 94/2015 w sprawie założenia zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami5, Gminnej 
Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. W zarządzeniu 
zapisano, iż zakłada się Gminną Ewidencję Zabytków Miasta i Gminy Baranów 
Sandomierski w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych 
z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Wykaz zabytków 
nieruchomych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Baranów 
Sandomierski stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie podlegało 
publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. Zarządzenie 
weszło w życie z dniem podpisania. 

(dowód: akta kontroli str. 4 – 5, 35 - 49) 
3. 

W Urzędzie w lutym 2015 r. sporządzono Gminny program opieki nad 
zabytkami Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2016 – 2019.  

Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu w dniu 27 stycznia 
2016 r. pozytywnie zaopiniował Gminny program opieki nad zabytkami Miasta 
i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2016 – 2019. 

Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim w dnia 1 marca 2016 r. podjęła 
uchwałą Nr XX/157/16 w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad 
zabytkami Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2016 – 2019. 

(dowód: akta kontroli str. 4 – 5, 50 - 118) 
4. 
Burmistrz pismem z dnia 25 lipca 2014 r. zobowiązał urbanistę opracowującego 
na zlecenie Gminy Baranów Sandomierski projekty decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu do dołączania do projektów decyzji 
analiz z wyliczeniami i uzasadnieniami parametrów zabudowy wraz 
z załącznikiem graficznym zgodnie z wymogami § 4 - 9 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej 

zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
Urząd w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2018 r. wydał łącznie 
20 decyzji (cztery za 2014 r., po pięć za 2015 r., 2016 r. i 2017 r., jedną za 
pierwszy kwartał 2018 r.) o warunkach zabudowy w strefie konserwatorskiej. 
Ponadto w jednym przypadku wszczęte postępowanie o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy w strefie konserwatorskiej zostało umorzone (decyzja 
nr 13/2017 z dnia 22 marca 2017 r.) na podstawie art. 105 ustawy z dnia 

                                                      
5(Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.). 
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14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego6 (zmiana 
użytkowania części budynku nie wymagała wydawania decyzji). 
W wyniku szczegółowej analizy 20 ww. decyzji o warunkach zabudowy 
w strefie konserwatorskiej stwierdzono, iż we wszystkich przypadkach projekty 
decyzji o warunkach zabudowy zawierały analizy z wyliczeniami 
i uzasadnieniem parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 
dołączono do projektów tych decyzji wyniki analiz i załączniki graficzne zgodnie 
z w wymogami określonymi w § 4-9 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczącej nowej zabudowy 

i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

(dowód: akta kontroli str. 4 – 8, 119 ) 
 
 

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

 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli7, 
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. 

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 30 maja 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Rzeszowie 

Dyrektor 

/…/ 

 Wiesław Motyka 

           Mariusz Twardowski 
gł. specjalista kontroli państwowej 
                       /…/  

                                                      
6 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. j.t) 
7 (Dz. U. z 2017 r., poz. 524 j.t) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

 


