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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 Marian Ortyl, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli Nr LRZ/75/2018 z dnia 
24 maja 2018 r.  

(Dowód: akta kontroli strona: 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

 Urząd Miasta w Tarnobrzegu,  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grzegorz Kiełb, Prezydent Miasta Tarnobrzega, Kamil Kalinka od dnia 8 marca 2018 
r., pełniący funkcję Prezydenta Miasta Tarnobrzega.  

(Dowód: akta kontroli strona: 2-3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Kontrola wykazała, że Urząd podjął skuteczne działania w zakresie realizacji 
wniosków pokontrolnych zgłoszonych w wyniku kontroli P/14/110 przeprowadzonej 
w 2014 r. – Wydawanie decyzji związanych z realizacją obiektów budowlanych 
w strefach konserwatorskich w latach 2008-2013 na przykładzie województwa 
podkarpackiego.  

Ustalono, że dla wszystkich decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego2 i decyzji 
o warunkach zabudowy3 objętych analizą, zastosowano właściwy tryb postępowania 
w zakresie wnioskowanych inwestycji z uwzględnieniem procedur zgodnie 
przepisami art. 53 ust. 3 dla decyzji licp i art. 61 w związku z art. 64 ust.1 ust. 3 dla 
decyzji wz określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym4. 

Wykazano, że każde akta sprawy/decyzji wz zawierały analizę urbanistyczną, 
w której umieszczono zapis odnoszący się do spełnienia warunków określonych 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania 
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego5. 
Wynik analizy urbanistycznej załączonej do decyzji i jej projektu, w każdym 
przypadku wskazywał ww. rozporządzenie będące m. innymi podstawą 
przeprowadzenia tej analizy.    

                                                      
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 licp. 
3 wz. 
4 (j.t. Dz.U.2017. 1257 ze zm.) opizp. 
5 (Dz.U.Nr 164 z 2003 r.poz.1588) w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania 
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Ustalono, że w wyniku działań podjętych w dniu 12 marca 2015 r. przystąpiono do 
opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Tarnobrzeg na lata 
2017-20216, który po uzyskaniu 27 września 2017 r. pozytywnej opinii 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uchwałą nr 
XLIX/518/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z 30 listopada 2017 przyjęto do realizacji. 
Uchwalenie Programu wypełnia wymóg ustawowy, określony przepisami art. 87 ust. 
1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami7 
jednocześnie gromadzi informacje dotyczące aktualnego stanu ochrony zabytków 
jak i wskazuje zamierzenia władz miasta w najbliższych latach.   

Ponadto wykazano, że poprzez umieszczenie w umowach o sporządzenie projektów 
decyzji licp i wz zapisów zobowiązujących wykonawcę do stosowania procedur 
wynikających z obowiązujących przepisów ustawy opizp oraz przepisów 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. jak również 
konsekwentne ich egzekwowanie zapewniono, realizację celów wskazanych 
w umowach, dla których zostały zawarte.   

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 
województwa podkarpackiego, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, 
Najwyższa Izba Kontroli wnosiła o: 

1. Stosowanie właściwych procedur związanych z wydawaniem decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 53 ust. 3) oraz decyzji 
o warunkach zabudowy (art. 61 w związku z art. 64 ust. 1).  

2. Rzetelne ustalanie w decyzjach o warunkach zabudowy wymagań 
dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, w oparciu 
o analizę funkcji i cech zabudowy sąsiedzkiej, wykonaną z uwzględnieniem 
matematycznych wyliczeń wskaźników i uzasadnień przyjęcia innych 
wartości. 

3. Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami; 
4. Umieszczanie w warunkach umów o sporządzenie projektów decyzji 

zapisów zobowiązujących wykonawców do stosowania właściwych 
procedur, wynikających z art. 53 ust. 3 w odniesieniu do decyzji lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, a art. 61 w związku z art. 64 ust. 1 do decyzji 
o warunkach zabudowy oraz zapisów określających, jakie dokumenty 
należy przedłożyć realizując cel umowy. 

1. Wniosek nr 1: Stosowanie procedur związanych z 
wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego (art. 53 ust. 3) oraz decyzji o warunkach 
zabudowy (art. 61 w związku z art. 64 ust. 1). 

W okresie objętym kontrolą8 do Urzędu wpłynęły 19 wniosków o wydanie decyzji licp 
w strefach konserwatorskich. Wnioski dotyczyły: budowy drenażu opaskowego 
wokół budynku szkół, budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, budowy 
wewnętrznej stacji trafo, rozbudowy sieci gazowej, przebudowy, rozbudowy 
remontów budynków publicznych zlokalizowanych w strefach konserwatorskich. 

                                                      
6 Program. 
7 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446). 
8 Lata 2014-2018 (koniec maja 2018). 
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Postępowania w zakresie wszystkich złożonych wniosków zakończyły się wydaniem 
decyzji. 

Prezydent Miasta wydał łącznie 145 decyzji licp w tym 19 dotyczyło stref 
konserwatorskich. Decyzje wydane ww. obszarach stanowiły 13% wszystkich 
decyzji licp. Były one zgodne z kompetencjami organu wydającego, co do zasięgu 
i znaczenia danej inwestycji. Dla wszystkich wydanych decyzji, w zakresie 
wnioskowanych inwestycji zastosowano właściwy tryb postępowania o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego z uwzględnieniem procedur określonych 
przepisami art. 53 ust. 3 ustawy opizp. 
Nie wystąpiły przypadki odwołań od decyzji licp. 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęło ogółem 618 wniosków o wydanie 
decyzji wz, w tym w strefach konserwatorskich 56 wniosków (9%) z tego: w 2014 r. 
13 wniosków, w 2015 r. wpłynęło 20 wniosków, w 2016 r. wpłynęło 9 wniosków, 
w 2017 r. wpłynęło 11 wniosków, w 2018 r. wpłynęło 3 wnioski. Dla wszystkich 
decyzji wz objętych analizą, zastosowano właściwy tryb postępowania w zakresie 
wnioskowanych inwestycji z uwzględnieniem procedur określonych przepisami art. 
61 w związku z art. 64 ust.1 ust. 3 ustawy opizp. Wnioski dotyczyły m.in.: zmiany 
sposobu użytkowania pomieszczeń, rozbudowy i budowy budynków mieszkalnych i 
gospodarczych, budowy budynku usługowo-handlowego. 
Po rozpoznaniu wniosków wydano ogółem 616 decyzji o wz w tym dotyczących stref 
konserwatorskich 56 decyzji (9%) z tego: w 2014 r. 13 decyzji, w 2015 r. 20 decyzji, 
w 2016 r. 9 decyzji, w 2017 r. 11 decyzji, w 2018 r. 3 decyzje. Nie wystąpiły 
przypadki odwołań od decyzji wz poddanych analizie. 

Dowód: akta kontroli strona: 4-6) 

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

2. Wniosek nr 2: ustalanie w decyzjach o warunkach 
zabudowy wymagań dotyczących nowej zabudowy i 
zagospodarowania terenu, w oparciu o analizę funkcji i 
cech zabudowy sąsiedzkiej, wykonaną z 
uwzględnieniem matematycznych wyliczeń i 
uzasadnień przyjęcia innych wartości. 

Pismem z dnia 24 września 2014 r. Urząd zwrócił się do osoby sporządzającej 
projekty decyzji wz w 2014 r. o rzetelne ustalanie w projektach wymagań 
dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, w oparciu o analizę 
funkcji i ich cech zabudowy sąsiedzkiej, wykonaną z uwzględnieniem 
matematycznych wyliczeń wskaźników i uzasadnień przyjęcia innych wartości. 

Analiza próby 20%, 11 akt decyzji wz, wybranych losowo spośród 56, wydanych 
w okresie objętym kontrolą dla stref konserwatorskich wykazała, że akta każdej 
sprawy/decyzji zawierały analizę urbanistyczna załączona do projektu decyzji, 
w której zawarto zapis odnoszący się do spełnienia warunków określonych 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania 
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Wynik analizy urbanistycznej załączony do decyzji i jej projektu, w każdym 
przypadku wskazywał ww. rozporządzenie będące m. innymi podstawą analizy 
urbanistycznej. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
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(Dowód: akta kontroli strona: 6-7,13-175)   

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

3. Wniosek nr 3: sporządzenie gminnego programu opieki 
nad zabytkami. 

Uchwałą nr XLIX/518/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 listopada 2017 r. 
przyjęła Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Tarnobrzega na lata 2017-
2021.  

W uzasadnieniu ww. uchwały napisano m. innymi: uchwalenie programu i zebranie 
w jednym dokumencie informacji dotyczących aktualnego stanu ochrony zabytków 
jak i zamierzeń miasta w tym zakresie w najbliższych latach, umożliwi 
monitorowanie podejmowanych działań i ocenę postępów w zakresie szeroko 
pojętej opieki nad zbytkami. Określenie działań zmierzających do zachowania i 
poprawy stanu dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega przyczyni się do 
podniesienia świadomości tożsamości kulturowej, jakości życia i atrakcyjności 
turystycznej miasta oraz jego promocji w regionie. 

W dniu 27 września 2017 r. Program został pozytywnie zaopiniowany przez 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Do opracowania Programu przystąpiono w dniu 12 marca 2015 r. po wyborze oferty 
zgłoszonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: 
opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Tarnobrzega na lata 
2015-2019.    

Program zawierał m. innymi: charakterystykę zasobów i analizę stanu dziedzictwa 
i krajobrazu kulturowego gminy, jego ocenę, analizę szans i zagrożeń. 

W Programie zapisano również, że jest on elementem polityki samorządowej, 
a z jego realizacji prezydent, co dwa lata sporządza sprawozdanie, które 
przedstawia Radzie Miasta. Kolejne sporządzone programy powinny uwzględniać 
zmieniające się uwarunkowania prawne i administracyjne oraz zmieniające się 
warunki społeczne, gospodarcze, kulturowe, nowe kryteria oceny i aktualny stan 
zachowania zasobu. 

 (Dowód: akta kontroli strona: 176-195) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 
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4. Wniosek nr 4: umieszczenie w warunkach umów o 
sporządzenie projektów decyzji zapisów 
zobowiązujących wykonawców do stosowania 
właściwych procedur wynikających z art. 53 ust. 3 w 
odniesieniu do lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
art. 61 w związku z art. 64 ust. 1 do decyzji o warunkach 
zabudowy oraz zapisów określających, jakie 
dokumenty należy przedłożyć realizując cel umowy. 

W okresie objętym kontrolą projekty decyzji licp i wz sporządzane były przez trzy 
osoby. Osoby te były wpisane na listę członków Podkarpackiej i Łódzkiej Okręgowej 
Izby Architektów RP. Fakt przynależności do odpowiedniej izby osoby 
sporządzającej projekt decyzji był odnotowywany w decyzjach licp. 

Do akt sprawy były załączane dokumenty potwierdzające przynależność osoby 
sporządzającej projekty decyzji licp i wz do właściwej izby zawodowej.  

W latach 2014-2018 zawarto cztery umowy na wykonanie projektów decyzji wz 
i licp. W § 1 ww. umów zobowiązano wykonawcę do wykonania projektów decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w art. 4 ust. 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647-tekst jednolity z późn. zm.), tj. decyzji o warunkach 
zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz 
z wymaganymi załącznikami i analizami, wynikającymi z art. 53 ust. 3 i art. 54 pkt 3, 
art. 61 w związku z art. 64 ust 1 tejże ustawy oraz rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia wymagań dotyczących 
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164 z 2003 r. poz. 1588) 
i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
oznaczeń i nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy. Analiza funkcji oraz cech 
zabudowy i zagospodarowania terenu winna być poprzedzona każdorazowo wizją 
w terenie. 

Wskazano również, że przez projekt/projekty rozumie się projekty decyzji wraz 
z załącznikami i analizami.  

W § 2 ww. umów zapisano m. innymi: wykonawca zobowiązuje się do: 
merytorycznego opracowania i technicznego sporządzenia projektu decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z wymaganymi 
załącznikami i analizami, w formie tekstowej i graficznej w sposób określony 
obowiązującymi przepisami; sporządzenie części tekstowej projektu decyzji, 
załączników i analiz oraz analizy także w formie elektronicznej; sporządzenie 
projektów decyzji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy oraz odrębnymi przepisami. 

(Dowód: akta kontroli strona: 196-212) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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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 Kontroli9, 
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. 

 

 

 

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2018 r.  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Marian Ortyl 

Doradca techniczny 

 
 

/…/ /…/ 
  

  

 

 

                                                      
9 (Dz. U. z 2017 r. poz. 524). 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


