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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy1, ul. Franciszka Klimczaka 2. 

 

Ludwik Rakowski, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy2, od dnia 22 grudnia 
2006 r. 

 

 

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. 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 

 

 

Jerzy Tchórzewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli: nr LWA/80/2019 z dnia 08 maja 2019 r. oraz nr LWA/83/2019 z dnia 
10 maja 2019 r. 

 (akta kontroli tom I str.1-26, 444-445; tom II str. 89-94) 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd. 

2 Dalej: Burmistrz.  

3 Dalej: mpzp.  

4 Z wykorzystaniem dokumentacji sporządzonej przed tym okresem.  

5 Dz. U. z 2019 r. poz. 489., dalej: ustawa o NIK. 
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Ocena ogólna6 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.  

 

W okresie objętym kontrolą prawidłowo realizowano zadania w badanym zakresie.  

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, zgodnie z wymogami 
określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane7 sprawdzano 
zgodność projektu budowlanego z ustaleniami mpzp.  

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

1.1 W okresie objętym kontrolą8 zadania związane z wydawaniem decyzji 
o warunkach zabudowy prowadzone były przez Wydział Architektury i Budownictwa 
Urzędu, które realizowały cztery osoby zatrudnione na 3,5 etatu. W Urzędzie nie 
opracowano procedur wewnętrznych, regulaminów lub instrukcji, które regulowałyby 
sprawy związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy. 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił m.in., że w latach 2016-2018, w trakcie prowadzenia 
postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji o warunkach 
zabudowy, analizowano je m.in. w oparciu o wytyczne określone w  pismach 
Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy. Dotyczyły one:   

 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 przestrzennego9, 

 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 mpzp10, 

 projektu normatywu parkingowego dla m.st. Warszawy, który mógłby być 
wykorzystany, jako materiał pomocniczy m.in. przy określeniu sposobów 
zagospodarowania i warunków zabudowy terenu w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy11. 

(akta kontroli tom I str. 93-104) 

                                                      
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.  

8 Lata 2016-2018 

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

10AM-KD.670.7.2017.AGL z 28.02.2017 r. z dnia 27.01.2015 r. 

11 BD-BD-BA-WRY-5550-73-2-09 z dnia 30.10.2009 r. 
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Ponadto Prezydent m.st. Warszawy12 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 
przestrzennego13. 

 (akta kontroli tom II str. 53-56) 

Stosownie do art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym14 prowadzono rejestry decyzji o warunkach 
zabudowy15 wydanych w latach 2010-2018, zgodnie z wymogami 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 publicznego16 które zawierały m.in.: numer i datę wydania decyzji, 
rodzaj inwestycji, nazwę i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, 
streszczenie ustaleń decyzji, wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana 
decyzji o warunkach zabudowy oraz uwagi. W okresie od 1 stycznia 2016 do 30 
listopada 2018 r. za prowadzenie rejestrów odpowiedzialny był Naczelnik Wydziału 
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wilanów, natomiast od 1 grudnia 2018 r. 
Kierownik Referatu Realizacji Urbanistycznej w Wydziale Architektury i Budownictwa 
dla Dzielnicy Wilanów.  

Na podstawie prowadzonych rejestrów ustalono, że w kontrolowanym okresie 
zostało wydanych łącznie 147 decyzji o warunkach zabudowy (30 decyzji w 2016 r., 
52 decyzje w 2017 r. i 65 decyzji w 2018 r.). 

(akta kontroli tom I str. 94-95, 131-151) 

Na zlecenie Burmistrza w lutym 2019 r. przeprowadzona została kontrola 
wewnętrzna17, którą objęto wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w latach 
2017-2018. W wyniku kontroli stwierdzono m.in., że w okresie objętym kontrolą 
zdarzały się przypadki postępowań dotyczących wydania decyzji o warunkach 
zabudowy, w których dopuszczano parametry powierzchni zabudowy odmienne od 
średniej dla danego analizowanego obszaru i nie zawsze zgodnie z pierwotnym 
wnioskiem inwestora. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy  
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego18, określa, że wskaźnik wielkości powierzchni 
nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu wyznacza się na 
podstawie średniego wskaźnika tej wielkości dla obszaru analizowanego, lecz 
dopuszczalne jest również wyznaczenie innego wskaźnika wielkości powierzchni 
nowej zabudowy, jeżeli wynika to z analizy funkcji oraz cech zabudowy  
i zagospodarowania terenu. Jako uzasadnienie dla takiego działania wskazywano 
pojedyncze działki o skrajnych wskaźnikach występujące na obszarze objętym 
analizą, niejednokrotnie w oddaleniu od nieruchomości, której dotyczył wniosek.  

Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy przeprowadziło również kontrolę w zakresie 
prawidłowości wydawania decyzji urbanistycznych w 2018 r.19. Urząd otrzymał 
wystąpienie pokontrolne w toku kontroli NIK, ale do dnia jej zakończenia nie 

                                                      
12 Dalej: Prezydent.  

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

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

15 Dalej: Rejestr decyzji. 

16 Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1385.  

17 W okresie od 12.09 do 23.11.2018 r, 

18 Dz. U. Nr 164, poz. 1588. Dalej: rozporządzenie w sprawie wymagań dla nowej zabudowy. 

19 W okresie od 01.02.2019 r do 28.02.2019 r 
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opracował informacji pokontrolnej o sposobie wykorzystania wniosków 
pokontrolnych. 

             (akta kontroli tom I str. 95, 152-244, 476-480) 

W kontrolowanym okresie wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla działek, na 
których planowana była budowa zespołów budynków wielorodzinnych, nie była 
przedmiotem skarg lub wniosków.  

(akta kontroli tom I str. 245-257) 

W latach 2016-2018 w Urzędzie nie wydano żadnej decyzji dotyczącej warunków 
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków 
wielorodzinnych.  

(akta kontroli tom I str. 261, 433-439) 

Na podstawie danych uzyskanych z rejestru decyzji o warunkach zabudowy dla 
działek, na których planowana była budowa budynków mieszkaniowych 
o zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, badaniem objęto trzy postępowania 
dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy – decyzja nr 8/2016 z dnia  
2 marca 2016 r., decyzja nr 12/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r., decyzja nr 4/2018  
z dnia 30 stycznia 2018 r.  

W analizowanych trzech decyzjach o warunkach zabudowy, zgodnie z § 1 pkt 2 
rozporządzenia w sprawie wymagań dla nowej zabudowy określono wielkość 
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, w tym udział powierzchni 
biologicznie czynnej. Wszystkie trzy decyzje o warunkach zabudowy zawierały 
część tekstową i graficzną oraz do każdej decyzji załączono wynik analizy funkcji 
oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. 

(akta kontroli tom I str. 129-151) 

Szczegółowa analiza powyższych decyzji wykazała m.in., że: 

 decyzja nr 8/2016 dotyczyła inwestycji polegającej na budowie zespołu 
10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej 
i jednego budynku jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą 
techniczną, położonych na 11 działkach20 w obrębie 1-06-33 w rejonie 
ul. Wał Zawadowski. W decyzji tej określono wielkość maksymalnej 
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni każdej działki, jako 
maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
każdej działki inwestycyjnej w wysokości 0,35, w tym udział powierzchni 
biologicznie czynnej, tj. minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla 
każdej działki budowlanej na poziome 60%21. Ustalono szerokość elewacji 
frontowej każdego z projektowanych budynków znajdującą się od frontu 
działki22 - maksymalnie 24 m oraz maksymalną wysokość23 – 12 m (to jest 
trzy kondygnacje); 

 decyzja nr 12/2017 dotyczyła inwestycji polegającej na budowie zespołu 
6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej 
i jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz 
z infrastrukturą techniczną położonych na części działki ew. nr 17 w obrębie 

                                                      
20 Oznaczonych nr ew.: 22/38, 22/37, 22/36, 22/35, 22/33, 22/32, 22/31, 22/29, 22/28, 22/27, 22/26. 

21 Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, w ustalonym analizowanym 
obszarze w odległości 50 m od granic terenu objętego wnioskiem, wyniósł średnio 0,1748, przy czym inwestor 
zaplanował powierzchnię zabudowy ok. 2 000 m2 na terenie inwestycji o powierzchni 10 166 m2, co oznacza, że 
ww. wskaźnik wyniesie 0,1967.  

22 Ustalając go od frontu działki w sensie drogi wjazdowej na każdą działkę. 

23 Od terenu istniejącego do najwyższego punktu kalenicy dachu. 
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1-06-83 przy ul. Wiechy. W decyzji tej określono wielkość maksymalnej 
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni każdej działki, 
tj. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
każdej działki inwestycyjnej w wysokości 0,3224, udział minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni każdej działki 
budowlanej związanej z budynkiem na poziomie 60%. Ustalono 
maksymalną szerokość elewacji frontowej25 każdego z projektowanych 
budynków od strony wewnętrznej drogi dojazdowej: 18 m ± 20% - dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, 22 m ± 20% - dla 
zabudowy bliźniaczej (2 budynki w zabudowie bliźniaczej łącznie) oraz 
maksymalną wysokość budynku 11,0 m; 

 decyzja nr 4/2018 o warunkach zabudowy dotyczyła inwestycji polegającej 
na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie 
szeregowej wraz z infrastrukturą techniczną i drogą dojazdową26 z obrębu 
1-06-12 przy ul. Bruzdowej. W decyzji tej określono wielkość powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni każdej działki, tj. maksymalny 
wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni każdej działki 
inwestycyjnej27 w wysokości 0,2228, w tym udział powierzchni biologicznie 
czynnej, to jest minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla każdej 
działki budowlanej na poziomie 60%. Ustalono również maksymalną 
szerokość elewacji frontowej każdego z projektowanych budynków wzdłuż 
północnej granicy działek: 15 m ± 20%, przy czym maksymalna szerokość 
elewacji frontowej jednego zespołu budynków w zabudowie szeregowej nie 
może przekroczyć 58 m oraz maksymalna wysokość budynków 12,0 m. 

 

 (akta kontroli tom I str. 131, 135, 446, 453-519 tom II str. 1-43) 

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

NIK ocenia pozytywnie działalność Burmistrza w zakresie prawidłowego określania 
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, w tym udziału powierzchni 
biologicznie czynnej, przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
24 Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, w ustalonym analizowanym 
obszarze w odległości 153 m od granic terenu objętego wnioskiem (wyznaczony, jako trzykrotna szerokość 
frontu działki objętej wnioskiem o ustaleniu warunków zabudowy zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
wymagań nowej zabudowy), wyniósł średnio 0,21, przy czym przyjęto wskaźnik 0,32, uzasadniając go  
w odniesieniu do czterech budynków o zabudowie bliźniaczej znajdujących się na analizowanym obszarze o 
takim średnim współczynniku, a ponadto inwestor zaplanował powierzchnię zabudowy ok. 965 m2 na terenie 
inwestycji o powierzchni 2 900 m2, co oznacza, że ww. wskaźnik ten w rzeczywistości wyniesie 0,33.  

25 Za front działki przyjęto stronę budynku od głównej drogi dojazdowej na działkę. 

26 Położonych na działkach o nr ew.24/9, 24/10 i 24/11, 

27Granice obszaru analizowanego wyznaczono na kopii mapy zasadniczej w odległości 117 m od terenu 
objętego wnioskiem (za szerokość frontu działki przyjęto zachodnią granicę terenu objętego wnioskiem – 39 m, 
tj. 39 m x 3 = 108 m), czyli nie mniejszą niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, ale nie 
mniejsza niż 50 m, 

28 W decyzji wpisano ten wskaźnik w wysokości 0,27, który został sprostowany w decyzji, jako omyłkowo 
wprowadzona wartość, gdyż z analizy obszaru analizowanego wynika, że wynosi on 0,22. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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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 były określone 
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu i przypisane do Referatu Administracji 
Architektoniczno – Budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu 
Realizowało je pięciu pracowników Wydziału.  

W latach 2016-2018, zgodnie z art. 82b ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, 
prowadzono rejestry wydanych decyzji zatwierdzających projekt budowlany  
i udzielających pozwoleń na budowę. W rejestrze dokonano odpowiednią liczbę 
wpisów w roku: 2016 – 385, 2017 – 388, 2018 – 395, które dotyczyły m.in. 
wydanych decyzji na podstawie wydanych warunków zabudowy oraz miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, a także innych działań ww. sprawach, jak 
np. przeniesienie decyzji na inny podmiot. W  okresie tym odnotowano w rejestrze 
łącznie 746 wydanych nowych decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, z tego w : 2016 r. – 233, w tym 
218 na podstawie mpzp, a 15 na podstawie decyzji o warunkach zabudowy,  
w 2017r. - 208 decyzji, w tym 200 na podstawie mpzp, a 8 na podstawie decyzji 
o warunkach zabudowy, w2018 r. - 84 decyzji, w tym 65 na podstawie mpzp, a 19 
na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.  

W okresie objętym kontrolą wydano 13 decyzji administracyjnych, w których nie 
zatwierdzono projektu budowlanego i nie udzielono pozwolenia na budowę 
z powodu niezgodności przygotowanych wniosków z miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy, z tego odpowiednio 
w roku: 2016 i 2017 po trzy decyzje (wszystkie z powodu niezgodności z zapisami 
mpzp), a w 2018 – 7 (wszystkie z powodu niezgodności z mpzp). 

W latach 2016-2018 wydano łącznie 6 decyzji zatwierdzających projekt budowlany 
i udzielających pozwolenia na budowę w sprawie budowy zespołów budynków 
mieszkaniowych wielorodzinnych, z tego odpowiednio w roku: 2016 – 1, 2017 - 2, 
2018 – 3. 

(akta kontroli tom II str. 51-52, 103-111) 

Badaniem objęto trzy postępowania dotyczące zatwierdzenia projektów 
budowlanych i udzielenia pozwoleń na budowę. Zakończone one zostały wydaniem 
decyzji: 

 nr 323/WIL/17 z dnia 06.11.2017 r. w sprawie budowy zespołu 9 budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, a także zjazdami 
do garaży, instalacją wewnętrzną oraz zewnętrzną gazu, zewnętrzną 
instalacją elektryczną, kanalizacją deszczową na działkach o nr ewid. 59  
i 60 z obrębu 1-06-18 przy ul. Bruzdowej; 

 nr 158/WIL/18 z dnia 20.06,2018 r. w sprawie budowy budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wewnętrzną 
instalacją gazową i elementami zagospodarowania terenu na działce  
o nr ewid. 6 z obrębu 1-06-11 przy ul. Sytej, 

 nr 218/WIL/18 z dnia 14.08.2018 r. w sprawie budowy zespołu czterech 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych, czterolokalowych, w planie 
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miejscowym nazwanych jednorodzinnymi29, z garażami w parterze oraz 
infrastrukturą techniczną: przyłączami kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami 
szczelnymi (16 szt.) na części działek o nr ewid.: 39/14, 39/15, 39/16, 39/17 
oraz drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 39/21 z obrębu 1-0685  
w rejonie ul. Potułkały. 

(akta kontroli tom II str. 158-162, 186-189, 237-241) 

Wnioski na podstawie których wydano decyzje o udzieleniu pozwolenia na budowę 
zawierały m.in.: decyzję o warunkach zabudowy, projekt budowlany oraz 
oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. 

Analiza projektów budowlanych dla których wydano decyzje o zatwierdzeniu 
projektu i wydano pozwolenia na budowę wykazała, że: 

1) w złożonym wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 24.01.2017 r. dotyczącym 
decyzji nr 323/WIL/17 z dnia 6 listopada 2017 roku: 

 powierzchnia działki objętej decyzją wynosiła 6 335 m2, powierzchnia zabudowy 
– 2 089,05 m2, a więc wskaźnik zabudowy wynosił 0,3298, przy dopuszczalnej 
jego wartości - 0,3500, czyli był zgodny z wymaganiami, 

 powierzchnia biologicznie czynna – 2 615,63 m2, to jest 41,28%, przy 
dopuszczalnej min. powierzchni 40%, czyli była zgodna z wymaganiami, 

 wysokość budynku – 12,00 m, czyli zgodnie z wymaganiami; 

2) w złożonym wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 27.12.2017 r. dotyczącym 
decyzji nr 158/WIL/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku: 

 powierzchnia działki objętej decyzją wynosiła 9 825 m2, powierzchnia zabudowy 
– 2 194,33 m2, a więc wskaźnik zabudowy wynosił 0,2233, przy dopuszczalnej 
jego wartości - 0,3000 dla strefy MU3, czyli był zgodny z wymaganiami,  

 powierzchna biologicznie czynna – 6 673,80 m2, powierzchnia działki do 
rozliczenia powierzchni biologicznie czynnej w strefie MU3 – 9 534,00 m2, a więc 
wskaźnik wynosił 70,0% i był zgodny z wymaganiami (min. 70%), 

 wysokość budynku – 12,00 m, czyli zgodnie z wymaganiami; 

3) w złożonym wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 11.05.2018 r. uzupełnionym 
w dniu 20.07.2018 r., dotyczącym decyzji nr 218/WIL.18 z dnia 14 sierpnia 
2018 r. (obszar funkcjonalny 22MN w mpzp): 

 powierzchnia terenu czterech działek objętych wnioskiem30 wynosiła  8 603 m2, 
powierzchnia zabudowy działek objętych wnioskiem31 – 1 533,76 m2, co 
oznacza, że wskaźnik zabudowy wynosił 0,1783, przy dopuszczalnej jego 
wartości 0,2000, czyli zgodnie z wymaganiami,  

 powierzchna biologicznie czynna32 – 6 953,0 m2, to jest 80,8%, przy 
dopuszczalnej min. 80%, co wiązało się z przekroczeniem 0.8%, 

                                                      
29 W mpzp rejonu ulicy Potułkały wprowadzonym uchwałą Rady Miasta st. Warszawy nr 887 z dnia 26 września 
2002 r. ustalono, że budynek jednorodzinny może posiadać do czterech lokali, natomiast definicja określająca 
budynek jednorodzinny zawarta w art.3 pkt. 2a Prawa budowlanego (regulacja wprowadzona do ustawy w dniu 
11 lipca 2003 r., tj. po dacie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia mpzp) dopuszcza wydzielenie w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego  
i jednego lokalu użytkowego.  

30 Nr 39/14, 39/15. 39/16, 39/17 w obrębie 1-06-85 w rejonie ul. Potułkały. 

31 4 x 383,44 m2 

32 Na działce nr.:39/14 – 1 913,4 m2, 39/15 – 1 681,2 m2, 39/16 – 1 644,2 m2, 39/17 – 1 713,2 m2. 
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 wysokość budynku – 9,97 m, przy dopuszczalnej wysokości 10,0 m., czyli 
zgodnie z wymaganiami. 

(akta kontroli tom II str 158-258, 269, 319-351) 

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

 

NIK ocenia pozytywnie proces dokonywania oceny zgodności projektu budowlanego 
z ustaleniami mpzp lub decyzjami o warunkach zabudowy pod względem 
zachowania parametrów intensywności zabudowy.  

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, 25 czerwca 2019 r. 

 

Kontroler             Najwyższa Izba Kontroli 

Jerzy Tchórzewski          Delegatura w Warszawie 

Główny specjalista k.p.        Dyrektor  

 

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

podpis                                                                 podpis 

 

 

Stwierdzone 
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OCENA CZĄSTKOWA 

Wniosek 

Prawo zgłoszenia 
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