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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 

 

Kontroler 

 

 

 

Jednostka 

kontrolowana 

 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

 

Andrzej Liwo, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
Nr LRZ/66/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

(akta kontroli str. 1) 

Urząd Miejski w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów ul. Rynek 26, dalej Urząd lub Organ 

 

Krzysztof Szpyt od 4 grudnia 2014 r., dalej Burmistrz 

(akta kontroli str. 2-3) 

 

II. Ocena ogólna1 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Najwyższa Izba Kontroli 
stwierdza, że Burmistrz faktycznie wykonał 4 z 5 wniosków. Organ przekazywał 
kopie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dalej licp) Marszałkowi 
Województwa Podkarpackiego zgodnie z wymogiem określonym w art. 57 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej opizp)2. Projekty 
decyzji licp oraz decyzji o warunkach zabudowy (dalej wz) sporządzane były przez 
osoby posiadające uprawnienia zgodnie z wymogami określonymi w art. 50 ust. 4 i 
art. 60 ust. 4 ustawy opizp. Jednocześnie ustalono, że Organ nadal wydawał 
decyzje wz z naruszeniem terminu wynikającego z przepisu art. 35 § 1-5 k.p.a. oraz 
nie informował stron o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki, 
nowym terminie załatwienia sprawy oraz prawie do wniesienia ponaglenia czym 
naruszył przepis art. 36 § 1 i 2 k.p.a. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

W wyniku kontroli P/14/110 wydawanie decyzji związanych z realizacją obiektów 
budowlanych w strefach konserwatorskich w latach 2008-2013 na przykładzie 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 3-stopniowej skali ocen jest 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie daje prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w 
zakresie objętym kontrolą, Najwyższa Izba Kontroli stosuje ocenę opisową. 
2 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm. 
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województwa podkarpackiego, (wystąpienie pokontrolne z dnia 26 sierpnia 2014 r.) 
sformułowanych zostało 5 uwag i wniosków tj.: 

1. Sporządzanie projektów decyzji o wz  i o licp przez osoby wpisane na listę 
izby samorządu zawodowego architektów albo urbanistów. 

2. Rzetelne ustalanie w decyzjach o wz i licp 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. 

3. Dokumentowanie wykonanych analiz funkcji i cech zabudowy 
i zagospodarowania terenu, a na ich podstawie sporządzania wyników tych 
analiz i załączanie ich do decyzji o wz i licp. 

4. Terminowe wydawanie decyzji o wz w terminach wynikających z przepisu 
art. 35 § 1-5 k.p.a. 

5. Przekazywanie Marszałkowi Województwa Podkarpackiego wydanych 
decyzji o licp. 

(akta kontroli str. 4-22) 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne w dniu 2 października 2014 r., za pismem 
S.1712.11.2014 Burmistrz poinformował NIK o zrealizowaniu zaleceń i uwag 1, 3, 4 
i 5 oraz realizacji (w toku) zalecenia 2. 

(akta kontroli str. 4-22) 

W latach 2014-2018 I kwartał (dalej: okres objęty kontrolą) Burmistrz wydał łącznie 
54 decyzje o licp, w tym: 13 decyzji w roku 2014, 4 decyzje w roku 2015, 13 decyzji 
w roku 2016, 14 decyzji w roku 2017 i 10 decyzji w I kwartale roku 2018. 
 
Spośród 54 decyzji licp wydanych w okresie objętym kontrolą, 9 decyzji (16,6% 
ogółu) wydano w obrębie stref konserwatorskich. 

(akta kontroli str. 26, 27-35, 36-48) 
 

W kontroli ustalono, iż od dnia 7 października 2014 r., Burmistrz zgodnie z art. 57 
ust. 4 ustawy opizp przekazywał Marszałkowi Województwa Podkarpackiego kopie 
wydanych decyzji o licp. 

(akta kontroli str. 49-79) 

 
W okresie objętym kontrolą Burmistrz wydał łącznie 195 decyzji o wz, w tym 28 
decyzji (14,3%) w obrębie stref konserwatorskich. Na podstawie badania próby 11 
(39,3%) decyzji wz w strefach konserwatorskich ustalono, że czas jaki upłynął 
pomiędzy złożeniem wniosku a wydaniem przez Organ decyzji o wz, wynosił od 59 
do 124 dni.  

(akta kontroli str. 81, 82-103, 104-130) 
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Ponadto stwierdzono, iż w żadnym z ww. zbadanych przypadków Organ nie 
informował stron o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki, nowym 
terminie załatwienia sprawy oraz prawie do wniesienia ponaglenia. 

(akta kontroli str. 131-321) 

 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wyjaśniła, że 
„strony postępowania na każdym etapie postępowania informowane są o możliwości 

zapoznania się z aktami sprawy. O przebiegu postępowania jak również 

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wnioskodawcy informowani byli 

na bieżąco, ustnie podczas wizyt w Urzędzie, bądź w trakcie rozmowy telefonicznej. 

Wydłużenie terminu wydania decyzji następowało również na ustną prośbę 

wnioskodawcy. Dodaje, że referat dąży do osiągnięcia takiego poziomu załatwiania 

spraw, w którym wszelkie terminy będą zachowane i zgodne z obowiązującym 

prawem. Nie mniej jednak pracownicy zostaną pisemnie zobowiązani do stosowania 

powołanych wyżej przepisów”. 
(akta kontroli str. 322-323) 

 
Na podstawie zbadanej próby łącznie 18 decyzji o wz i licp (20%) stwierdzono, że 
w okresie objętym kontrolą wszystkie projekty decyzji o wz i licp sporządzone 
zostały i podpisane przez osoby wpisane na listę izby samorządu zawodowego 
architektów albo urbanistów. 

(akta kontroli str. 131-321, 324-414) 

 
Wyniki przeprowadzonych analiz funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania 
terenu dokumentowane były w załącznikach do decyzji o wz i licp. Obejmowały one 
ustalenia dotyczące stanu faktycznego zagospodarowania terenu, na którym 
przewidywano realizację inwestycji oraz ustalenia dotyczące stanu prawnego 
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów 
odrębnych. Opracowania obejmowały część tekstową analizy, stanowiącą załącznik 
tekstowy do decyzji oraz część graficzną analizy, wykonaną na kopii mapy 
ewidencyjnej w skali 1 : 500 będącą również załącznikiem do decyzji. 

(akta kontroli str. 131-321, 324-414) 

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

 

1. Wszystkich badane decyzje wz zostały wydane z naruszeniem terminu 
wynikającego z przepisów art. 35 § 1-5 k.p.a. 

2. Organ nie informował stron o niezałatwieniu w/w spraw w terminie, 
przyczynach zwłoki, nowym terminie załatwienia sprawy oraz prawie do 
wniesienia ponaglenia, co stanowiło naruszenie przepisów art. 36 § 1 i 2 
k.p.a. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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IV. Uwagi i wnioski 

 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK wnosi o: 

1. Terminowe wydawanie decyzji wz w terminach wynikających z przepisu art. 
35 § 1-5 k.p.a. 

2. Każdorazowe informowanie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie, 
przyczynach zwłoki, nowym terminie załatwienia sprawy oraz o prawie do 
wniesienia ponaglenia zgodnie z zasadami określonymi w art. 36 § 1 i 2 
k.p.a. 

 

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 należy poinformować Najwyższa Izbę Kontroli, w 
terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz 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 

 Dyrektor 
Wiesław Motyka Andrzej Liwo 

 Starszy inspektor k. p. 
/…/ 

 

/…/ 
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