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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Żyrardowie1, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów 

 

 

Beata Sznajder Starosta2 Powiatu Żyrardowskiego, od 26.11.2018 r. 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Wojciech 
Szustakiewicz od 9.12.2014 r. 

(akta kontroli str. 2, 3) 

Ocena zgodności projektu budowlanego z ustaleniami w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego3 lub decyzją 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 2016-20184 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

 

Paweł Krawczak doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LWA/84/2019 
z 30 kwietnia 2019 r.  

 
 (akta kontroli str. 1) 

II. Ocena ogólna6 kontrolowanej działalności 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Starosty w latach 2016-2018 
w zakresie objętym kontrolą.  

Starosta prawidłowo realizował zadania związane w badanym zakresie.   

Starostwo było przygotowane organizacyjnie i kadrowo do wydawania decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Zadania w powyższym zakresie realizowane były zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Starostwa przez osiem osób 
zatrudnionych w Wydziale Rozwoju i Budownictwa.  

Starostwo, zgodnie z art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane,7 prowadziło rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 

Wydając decyzje zatwierdzające projekt budowlany i decyzję o pozwoleniu na 
budowę przestrzegano określania parametrów wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, tj. wielkość zabudowy w stosunku do powierzchni 

                                                      
1 Dalej: Starostwo. 
2 Dalej: Starosta.  
3 Dalej: mpzp.  
4 Z wykorzystaniem dokumentacji sporządzonej przed tym okresem.  
5 Dz.U. z 2019 r. poz. 489. Dalej: ustawa o NIK. 
6 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
7 Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm. Dalej: Prawo budowlane. 
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działki, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, określonych w mpzp oraz 
wydanych przez Prezydenta Miasta Żyrardowa decyzjach o warunkach zabudowy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

a) Przestrzeganie uwarunkowań określonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy 
przy wydawaniu pozwoleń na budowę zespołów budynków 
wielorodzinnych. 

 
1.1. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa8 obsługę w zakresie 
udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych oraz 
przyjmowanie zgłoszeń dotyczących budowy obiektów i wykonywania robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę prowadzi Wydział Rozwoju  
i Budownictwa. Do podstawowych zadań tego wydziału należy m.in.: 
- nadzór urbanistyczno-budowlany w zakresie zgodności zagospodarowania terenu 
z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska, 
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielania pozwoleń na 
budowę, 
- prowadzenie spraw związanych z rozbiórką obiektów budowlanych. 
W okresie objętym kontrolą w Wydziale Rozwoju i Budownictwa zatrudnionych było 
8 pracowników (w tym dyrektor).  

(dowód: akta kontroli str. 4-15) 
 
Starosta, zgodnie z art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane9, prowadził rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji   
o pozwoleniu na budowę - w wersji elektronicznej. Rejestr zawierał: datę wpisu, imię  
i nazwisko lub nazwę inwestora, adres zamieszkania lub siedziby inwestora, rodzaj  
i adres zamierzenia budowlanego, numer i datę złożenia wniosku na 
budowę/rozbiórkę, numer i datę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, 
wskazanie podstawy wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy). 

W okresie objętym kontrolą Starosta wydał 9 pozwoleń na budowę budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych, w tym: 3 pozwolenia w 2016 r., 5 pozwoleń w 2017 r. 
i 1 pozwolenie w 2018 r. Dwie decyzje zatwierdzające projekt budowlany  
i udzielające pozwolenia na budowę zostały wydane na realizację inwestycji na 
terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jedna 
decyzja obejmowała teren objęty tym planem i decyzją Prezydenta Miasta 
Żyrardowa o warunkach zabudowy. Pozostałe 6 pozwoleń na budowę wydano na  
podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Wszystkie złożone wnioski dotyczące 
udzielenia pozwolenia na budowę zostały rozpatrzone pozytywnie.  

W jednym przypadku Starosta wydał decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia na 
budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W pozostałych 
przypadkach pozwolenia takie wydawane były na poszczególne budynki. 

W latach 2016-2018 zadania dotyczące wydawania pozwoleń na budowę nie były 
przedmiotem kontroli wewnętrznej ani audytu wewnętrznego. Do Starostwa nie 
wpłynęły również skargi i wnioski w zakresie związanym z tematyką kontroli. 

                                                      
8 Załącznik do uchwały Nr XIV/77/04 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 31.03.2004 r. 
9 Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm. Dalej: Prawo budowlane 
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 (dowód: akta kontroli str. 27-28, 29-70) 

1.2. Analiza dokumentacji trzech postępowań dotyczących inwestycji polegających 
na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wykazała, że: 

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Parkingowej  
w Żyrardowie została zlokalizowana na obszarze objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego10. Zgodnie z § 8 ust. 2 tej uchwały w sprawie, 
określającym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, powierzchnia zabudowy może wynosić do 
60% powierzchni działki budowlanej, a powierzchnia biologicznie czynna minimum 
25% powierzchni działki budowlanej. Zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlanym i pozwoleniem na budowę budynku przy ul. Parkingowej, powierzchnia 
zabudowy działki stanowiła jej 22,76%, powierzchni działki budowlanej natomiast 
powierzchnia biologicznie czynna 38,21%; 

(dowód: akta kontroli str. 29-41) 

- wskaźnik powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Parkingowej 9 w Żyrardowie, zlokalizowanego na obszarze objętym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego wyniósł 21% powierzchni działki 
budowlanej, a wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 44%; 

(dowód: akta kontroli str. 42-52) 

- decyzja11 dotycząca pozwolenia na budowę trzech budynków wielorodzinnych 
zlokalizowanych przy ulicach: K. Werbickiego 6 (budynek typu A3), Spółdzielczej 7 
(budynek typu B2) i Spółdzielczej 5 (budynek typu B3) została wydana na podstawie 
decyzji Prezydenta Miasta Żyrardowa o warunkach zabudowy12. Zgodnie  
z zatwierdzonym przez Starostę projektem archtektoniczno-budowlanym 
powierzchnia zabudowy budynku typu A3 stanowiła 22% powierzchni działki 
budowlanej, a powierzchnia terenów biologicznie czynnych – 42%. Dla budynku 
typu B2 wskaźniki te wynosiły odpowiednio 24% i 48%, a dla budynku typu B3 – 
22% i 46%. Przyjęte rozwiązania architektoniczne spełniały warunki i wymagania 
kształtowania ładu przestrzennego określone w w.w. decyzji Prezydenta Miasta 
Żyrardowa o warunkach zabudowy. W decyzji tej wskazano  m.in., że powierzchnia 
zabudowy może stanowić do 31% powierzchni działki budowlanej, a powierzchnia 
terenu biologicznie czynnego minimum 40% powierzchni tej działki. 

(dowód: akta kontroli str. 53-69) 

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

III. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli  
nie formułuje  wniosków pokontrolnych. 

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

 

                                                      
10 Przyjęty uchwałą Nr XVII/145/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011 r. 
11 Nr RB.6740.5.106.2017 z dnia 12.07.2017 r. 
12 Nr 19/2016 z dnia 31.05.2016 r. 
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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, dnia 14 czerwca 2019 r.  

 

                 Kontroler                                                         Najwyższa Izba Kontroli 

           Paweł Krawczak                                                   Delegatura w Warszawie 

       doradca ekonomiczny           Dyrektor 
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podpis podpis 
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