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I. Dane identyfikacyjne 

 

Urząd Dzielnicy Wawer1, 04-713 Warszawa ul. Żegańska 1. 

 

Norbert Szczepański, Burmistrz dzielnicy Wawer2  od 3 grudnia 2018 r3.  

 

1.Prawidłowość określania parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, 
w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej przy wydawaniu decyzji 
o warunkach zabudowy dla działek, na których planowana była budowa zespołów 
budynków wielorodzinnych. 

2.Przestrzeganie uwarunkowań określonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego4 lub w decyzji o warunkach zabudowy pod 
względem zachowania parametrów intensywności zabudowy, w tym wymagań 
dotyczących udziału powierzchni biologicznie czynnej przy wydawaniu pozwoleń na 
budowę zespołów budynków wielorodzinnych. 

 

Lata 2016-20185  

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli6. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

 

 

Stefan Padzik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/105/2019 z 12.06.2019 r.  

 (akta kontroli str.1-8) 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd. 

2 Dalej: Burmistrz. 

3 Przedtem od 22 grudnia 2014 r. Burmistrzem Dzielnicy Wawer był Łukasz Jeziorski  

4 Dalej:mpzp. 

5 Z wykorzystaniem dokumentacji sporządzonej przed tym okresem. 

6 Dz. U. z 2019 r. poz. 489. Dalej: ustawa o NIK. 
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Ocena ogólna7 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie proces określania parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy, w tym udziału powierzchni biologicznie 
czynnej przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy oraz proces oceny 
zgodności projektu budowlanego z ustaleniami mpzp lub decyzją o warunkach 
zabudowy pod względem zachowania intensywności zabudowy.  

 

Przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy prawidłowo określano parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym udział 
powierzchni biologicznie czynnej.  

Przed wydaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, stosownie do 
wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane8, 
sprawdzano zgodność projektu budowlanego z ustaleniami mpzp lub decyzjami 
o warunkach zabudowy w przypadkach braku mpzp.  

1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla działek, na 
których planowana była budowa zespołów budynków 
wielorodzinnych 

1.1 Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu9 zadania związane 
z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy przypisano Referatowi Realizacji 
Urbanistycznej w Wydziale Architektury i Budownictwa10. Realizacją tych zadań 
zajmowało się w roku: 2016 - 9 pracowników, 2017-10 pracowników, 2018-12 
pracowników. W Urzędzie nie opracowano procedur wewnętrznych, regulaminów 
lub instrukcji, które regulowałyby sprawy związane z wydawaniem decyzji 
o warunkach zabudowy.   

(dowód: akta kontroli str. 25,33,74-77) 

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy ustalił natomiast zasady postępowania przy 
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, które zostały określone w poniżej 
wymienionych pismach dotyczących:   

 przedstawiania do analizy Zespołu Koordynującego w Urzędzie m.st. Warszawy 
m.in. projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, co 
do istoty sprzecznych z ustaleniami Studium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego m.st. Warszawy lub z zapisami projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego11, 

 ustalenia trybu postępowania kierowania przez dzielnice wniosków pod obrady 
Zespołu Koordynującego w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy 
dla inwestycji sprzecznych z ustaleniami Studium lub z projektami mpzp12. 

(dowód: akta kontroli  str.58-59) 

                                                      
7 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w 

formie opisowej. 
8 Dz. U. z 2019 r. poz. 1186  Dalej: Prawo budowlane.  

9 Wprowadzony w życie zarządzeniem nr 5036/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 września 2013 r. w 
sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego 
Warszawy.   

10 W Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu według stanu na 31.12.2016 r. pracowało - 24, na 31.12.2017 
–  26 i na 31.12.2018 r. – 28 osób.  

11 AM-WKDD.6730.1.2015.ASW z dnia 27.01.2015 r. 

12AM-KD.670.7.2017.AGL z 28.02.2017 r. 
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Ponadto Prezydent m.st. Warszawy13 zwrócił się do Burmistrzów Dzielnic, aby 
w toku wydawania decyzji o warunkach zabudowy brali pod uwagę kierunki polityki 
przestrzennej zapisane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego14. 

 (dowód: akta kontroli  str. 60-61) 

Stosownie do art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym15, prowadzono rejestry wydanych w latach 2016 
– 2018 decyzji o warunkach zabudowy (w formie elektronicznej), według wzoru 
określonego 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 publicznego 16).  

(dowód: akta kontroli str.109-143) 

Według danych zawartych w rejestrze, w 2016 r. wydano 437 decyzji o warunkach 
zabudowy, w tym 12 decyzji o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych; w 2017 wydano 484 decyzje o warunkach zabudowy, w tym 
17 decyzji o warunkach zabudowy dla działek o zabudowie wielorodzinnej; w 2018 r. 
wydano 605 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 17 decyzji o warunkach 
zabudowy dla działek, na których planowana była budowa zespołu budynków 
wielorodzinnych.  

(dowód: akta kontroli str.108,118,131,143) 

W okresie objętym kontrolą wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie 
budownictwa wielorodzinnego nie było przedmiotem kontroli wewnętrznej lub audytu 
wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy. Do Urzędu nie wpływały także skargi 
i wnioski w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str.72) 

 
W wyniku analizy dobranej próby trzech wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

dla działek z zabudową wielorodzinną, dotyczących: 
 warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu dwóch 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażami 
podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem na teren 
inwestycji na działkach ew. nr 61/2, 62/1,79/2, 79/3, 80/1 z obrębu 3-07-15 
położonych przy ul. Stepowej na terenie Dzielnicy Wawer w Warszawie 
(wydano decyzję nr. 426/2016 z dnia16 grudnia 2016 r.), 

 warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu dwóch 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażami 
podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem na teren 
inwestycji na działkach ew. nr 58/1, 59/1, 60/1 oraz części działki nr ew. 
57/1 z obrębu 3-07-15 położonych przy drodze wewnętrznej od 
ul. Okularowej na terenie dzielnicy Wawer w Warszawie (wydano decyzję 
nr. 17/201717 z dnia 13 stycznia 2017 r.), 

 warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami parkingowymi podziemnymi 
i naziemnymi, usługami nieuciążliwymi oraz infrastrukturą techniczną na 

                                                      
13 Dalej: Prezydent.  

14 Pismo Nr AM-AMD-POK-0717-146-1-09 z dnia 01 października 2009 r. 

15 Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm. Dalej: ustawa o planowaniu przestrzennym.  

16  Dz.U. Nr 130, poz. 1385.  

17 Decyzję tę przenoszono dwukrotnie: decyzjami 344/2017 z 14.09.2017 i 238/2019 z 28.05.2019 r. na inne 
podmioty na wniosek i za zgodą tych podmiotów.  
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działkach ew. nr 3,5,8,9 z obrębu 3-12-66 położonych przy ul. Agrestowej 
i ul. Patriotów na terenie Dzielnicy Wawer w Warszawie (wydano decyzję 
nr. 276/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.),   

stwierdzono, że w dwóch pierwszych decyzjach o warunkach zabudowy, wskaźnik 
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji lub 
dla każdej działki powstałej w wyniku wtórnego podziału określono w wysokości 
0,34, a w trzeciej 0,25. We wszystkich tych decyzjach ustalono udział powierzchni 
biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji i dla każdej działki 
powstałej z wtórnego podziału – 25%. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki była określana na podstawie średniego wskaźnika tej 
wielkości dla obszaru analizowanego. Wskaźniki te ustalono na podstawie analizy 
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu przeprowadzonej przez 
posiadającego stosowne kwalifikacje mgr inż. urbanistę.  

(dowód: akta kontroli str.144-158,167-180,185-189,194-206) 

Projekty powyższych decyzji o warunkach zabudowy były sporządzane przez osobę 
posiadającą tytuł mgr inż. architekta i kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

(dowód: akta kontroli str.151,174,201) 

 

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

NIK ocenia pozytywnie działalność Burmistrza w badanym zakresie.  

 

2. Przestrzeganie uwarunkowań określonych w mpzp                
i decyzjach o warunkach zabudowy przy wydawaniu 
pozwoleń na budowę zespołów budynków 
wielorodzinnych 

Zadania związane z wydawaniem pozwoleń na budowę wykonywało 11 
pracowników Referatu Realizacji Urbanistycznej w Wydziale Architektury i 
Budownictwa Urzędu.  

(dowód: akta kontroli str.74-77) 

W latach 2016 - 2018, zgodnie z art. 82b ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, 
prowadzono (w formie papierowej) rejestry wydanych decyzji zatwierdzających 
projekt budowlany i udzielających pozwoleń na budowę. W latach 2016 – 2018 
w rejestrze dokonano odpowiednio:  1140, 1178 i 1168 wpisów, które dotyczyły m.in. 
udzielenia pozwolenia na budowę na podstawie wcześniej wydanych decyzji 
o warunków zabudowy oraz mpzp, a także innych działań w takich sprawach, jak np. 
przeniesienie decyzji na inny podmiot, umorzeniu, uchyleniu, sprzeciwy do zgłoszeń 
itp. W okresie objętym kontrolą odnotowano w rejestrze łącznie 1858 wydanych 
decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na 
budowę, z tego w roku: 2016 – 515, w 2017 - 683 decyzji, w 2018 - 660 decyzji. 
W prowadzonym rejestrze nie wyodrębniono decyzji o pozwoleniu na budowę 
wydanych na podstawie mpzp jak też decyzji o warunkach zabudowy.  

W okresie objętym kontrolą wydano 110 decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia 
na budowę, m.in. z powodu nieuzupełnienia braków we wnioskach powodujących 
ich niezgodności z mpzp lub warunkami zabudowy, z tego odpowiednio w roku: 
2016 – 46, w 2017 – 33, a w 2018 – 31.W latach 2016-2018 wydano łącznie 
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20 decyzji zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwolenia na 
budowę w sprawie budowy zespołów budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, 
z tego  w: 2016 r. – 5, 2017 r. - 6, 2018 r.– 9. 

(akta kontroli str.222-228,328) 

W okresie objętym kontrolą realizacja wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę w 

zakresie budownictwa wielorodzinnego nie była przedmiotem kontroli wewnętrznej 

lub audytu wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy. 

(dowód: akta kontroli str.72) 

W latach 2016-2018 do Urzędu wpłynęła18 skarga Społecznego Komitetu Obrony 
Ładu Przestrzennego Osiedla Anin dotycząca realizacji zadań związanych 
z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę budynku wielorodzinnego. Skarga 
dotyczyła niezawiadomienia przez Kierownika Referatu Administracji i Budownictwa 
dla dzielnicy Wawer o stwierdzeniu nieważności decyzji Prezydenta m.st. Warszawy 
nr 898/2017 z 29 września 2017 r. Prowadzone postępowanie wykazało 
bezzasadność skargi. 

(dowód: akta kontroli str.78-107) 

Do wniosków, na podstawie których wydano decyzje o udzieleniu pozwolenia na 
budowę, załączono m.in.: decyzję o warunkach zabudowy, wypis z mpzp, projekt 
budowlany oraz oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. 

(dowód: akta kontroli str.233-261) 

Badaniem objęto trzy postępowania dotyczące zatwierdzenia projektów 
budowlanych i udzielenia pozwoleń na budowę, dotyczące: 

 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem 
podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce ew. nr 68/4 
z obrębu 3-12-85 przy ul. Ciepielowskiej 5 w Warszawie (decyzja 
Nr 849/2016 z 20 września 2016 r. wydana na podstawie decyzji 
o warunkach zabudowy Nr 136/2016 z 29 kwietnia 2016 r.). 
Wg. dokumentacji projektowej planowanej inwestycji powierzchnia działki – 
4100,00 m², powierzchnia zabudowy – 1214,15 m² wskaźnik zabudowy 
wynosił 0,2961, przy dopuszczalnej jego wartości 0,3000 czyli zgodnie 
z warunkami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy, powierzchnia 
biologicznie czynna – 1583,45 m² tj. 38,62% przy dopuszczalnej 
min. powierzchni 40%, wysokość głównej kalenicy dachu budynku 13,85 m 
przy dopuszczalnej 14,40 m, czyli zgodnie z warunkami;  

 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem 
podziemnym z zagospodarowaniem terenu i instalacją gazową, na terenie 
działek ew. nr 71,48,101/5 w obrębie 3-11-58 przy ul. Kożuchowskiej na 
terenie Dzielnicy Wawer w Warszawie (decyzja Nr 399/2017 z 8 maja 2017 
r. wydana na podstawie mpzp obszaru Centrum Międzylesia). 
Wg. dokumentacji projektowej powierzchnia działki – 2895,00 m², 
powierzchnia zabudowy – 842,54 m² wskaźnik zabudowy – 29,1% warunek 
spełniony (dopuszczalna wartość wskaźnika 30%), powierzchnia 
biologicznie czynna 1030,16 m² tj. 35,58% warunek spełniony (minimalna 
wartość wskaźnika wg, mpzp – 25%), wysokość górnej krawędzi elewacji 
frontowej od poziomu terenu 15 m warunek spełniony (wg. mpzp 
maksymalna wysokość zabudowy 15 m); 

                                                      
18 Data wpływu 30 marca 2018 r.  
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 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami 
w parterze i garażem podziemnym oraz instalacją gazową na działce ew. 
nr 52 z obrębu 3-07-31 przy ul. Skrzyneckiego w Warszawie (decyzja 
Nr 898/2018 z 28 września 2018 r. wydana na podstawie decyzji 
o warunkach zabudowy nr 262/2017 z 12 lipca 2017 r.). Wg. dokumentacji 
projektowej powierzchnia działki – 1560,00 m², powierzchnia zabudowy – 
413,25 m² wskaźnik zabudowy – 26,5% warunek spełniony (dopuszczalna 
wartość wskaźnika 37%), powierzchnia biologicznie czynna 444,09 m², 
tj. 35,53% warunek spełniony (minimalna wartość wskaźnika wg. decyzji 
o warunkach zabudowy – 30%), wysokość górnej krawędzi elewacji 
frontowej od poziomu terenu 12,5 m warunek spełniony (maksymalna 
wysokość elewacji frontowej do 12,5 m). 

 (akta kontroli  str.229-232,262-265,289-294,316-323) 

W odniesieniu do tych postępowań, na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 Prawa 
budowlanego każdorazowo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 
sprawdzano zgodność projektu budowlanego z ustaleniami mpzp albo decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

 (dowód: akta kontroli str.231,264,291-292) 

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

 

NIK ocenia pozytywnie działalność Burmistrza w badanym zakresie.  

IV. Wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje wniosków pokontrolnych.  

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 Warszawie.  

 

Warszawa, 19 lipca  2019 r. 

 

Kontroler             Najwyższa Izba Kontroli 

Stefan Padzik                   Delegatura w Warszawie 

Główny specjalista k.p.        Dyrektor  

 

 

 

.....................................................                      ………………………………. 

             podpis                                                                  podpis 
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