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I. Dane identyfikacyjne 

 

Urząd Dzielnicy Bielany1, 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 29. 

 

Grzegorz Pietruszczuk, Burmistrz dzielnicy Bielany2  od 26 listopada 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 

 

 

Robert Kaczmarczyk, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LWA/106/2019 
z 12.06.2019 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd. 

2 Dalej: Burmistrz. 

3 Od 14 stycznia 2015 r. do 26 listopada 2018 r. Burmistrzem Dzielnicy Bielany był Tomasz Witold Mencina.  

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 do Wydziału 
Architektury10 i Budownictwa. Realizacją zadań zajmowało się osiem osób, 
którym w zakresach obowiązków powierzono sprawy związane z wydawaniem 
decyzji o warunkach zabudowy11.  

(dowód: akta kontroli str. 28, 105-107, 113-147, 275, 284, 298) 
 
Stosownie do art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym12 prowadzono (w formie elektronicznej) rejestry 
wydanych w latach 2016 – 2018 decyzji o warunkach zabudowy.   
Według danych zawartych w rejestrze, w okresie objętym kontrolą, Urząd wydał 
łącznie 213 decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 67 decyzji w 2016 r., 71 decyzji 
w 2017 r. i 75 decyzji w 2018 r. Wśród wydanych decyzji pięć dotyczyło warunków 
zabudowy dla zespołów budynków wielorodzinnych.  
 

(dowód: akta kontroli str.108-110, 189-230) 

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 

                                                      
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 Wprowadzonym w życie zarządzeniem nr 1779/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2015 
r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego 
Warszawy.   

10 Dalej: WAIB lub Wydział.  

11 Zgodnie z § 17 pkt 4 Uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. ze zm.  
w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy do zadań 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy należy wydawanie, przenoszenie na rzecz innej osoby oraz stwierdzanie 
wygaśnięcia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących inwestycji 
stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej do 15 000 m2 oraz wysokości do 30 m. 

12 Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.  
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i wnioski w tym zakresie. Rejestr skarg i wniosków był prowadzony przez Wydział 
Skarg i Wniosków w Gabinecie Prezydenta m.st. Warszawy. Urząd Dzielnicy nie 
prowadził odrębnego rejestru.  

(dowód: akta kontroli str.110) 

 
W wyniku analizy wybranej próby trzech wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

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

budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym  
i naziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek 
ew. nr 47, 50 i 4/5 w obrębie 7-06-04 (wydano decyzję nr 38/2017 z dnia 13 
lipca 2017 r.) stwierdzono, że wskaźnik wielkości powierzchni nowej 
zabudowy w stosunku do powierzchni terenu budowlanego inwestycji 
wynosi min. 0,18 – max. 0,23, w tym udział powierzchni biologicznie 
czynnej – min. 25% powierzchni działki;   

 warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami przyziemnymi, 
budowie infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdu do budynków oraz 
towarzyszących elementów zagospodarowania terenu na działce ew. nr 
13/2 w obrębie 7-10-06 (teren budowlany inwestycji) oraz częściach działek 
ew. nr 13/3 i 2 z obrębu 7-10-06 i części działki ew. nr 83/10 z obrębu 7-10-
07 (komunikacja i infrastruktura) (wydano decyzję nr 24/2016 z dnia 8 lipca 
2016 r.) stwierdzono, że wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy  
w stosunku do powierzchni terenu budowlanego inwestycji wynosi max. 
0,27, w tym udział powierzchni biologicznie czynnej – min. 55% 
powierzchni działki;   

 warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołów 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i stacją 
trafo, naziemnych miejsc parkingowych, zjazdu z ul. Głowackiego oraz 
budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na działkach ew. nr ew. 23,27 
i 32 z obrębu 7-08-14 (kubatura) oraz na części działek ew. nr. 13, 71/5  
z obrębu 7-08-14 (zjazd i infrastruktura) (wydano decyzję nr 10/2016 z dnia 
5 kwietnia 2016 r.) stwierdzono, że wskaźnik wielkości powierzchni nowej 
zabudowy w stosunku do powierzchni terenu budowlanego inwestycji 
wynosi max. 0,22, w tym udział powierzchni biologicznie czynnej – min. 
25% powierzchni działki. W wyniku odwołania Strony dotyczącego 
naruszenia wyników przeprowadzonej analizy zagospodarowania terenu, 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję  
w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ  
I instancji. W dniu 1 grudnia 2016 r. Strona złożyła pismo, w którym wnosi  
o nierozpatrywanie sprawy dotyczącej inwestycji i w związku z powyższym 
postępowanie umorzono.   

 
W badanych decyzjach o warunkach zabudowy dotyczących budowy budynków 
wielorodzinnych prawidłowo określano parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, tj. wielkość powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki lub terenu oraz udział powierzchni biologicznie 
czynnej.  

 (akta kontroli str. 110, 387-388, 390-450) 

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

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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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 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu zadania związane z wydawaniem 
pozwoleń na budowę wykonywało dziewięciu pracowników WAIB.  

(dowód: akta kontroli str.28, 107, 148-188) 

W latach 2016 - 2018, zgodnie z art. 82b ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, 
prowadzono (w formie elektronicznej) rejestry wydanych decyzji zatwierdzających 
projekt budowlany i udzielających pozwoleń na budowę.  

W okresie objętym kontrolą Urząd wydał łącznie 499 decyzji w sprawie 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, z tego  
w roku: 2016 – 187, w 2017 r. -152 decyzje, w 2018 r. – 160 decyzji. W okresie 
objętym kontrolą wydano 38 decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę,  
z tego odpowiednio w roku: 2016 – 16, w 2017 – 11, w 2018 -11. W 22 przypadkach 
powodem odmowy była niezgodność z mpzp, zaś w 16 przypadkach niezgodność  
z wydanymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Na 499 wydanych decyzji o warunkach zabudowy, 215 zostało wydanych w oparciu 
o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zaś 119 w oparciu o decyzje 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu13. 

W okresie objętym kontrolą wydano jedną decyzje o pozwoleniu na budowę zespołu 
budynków wielorodzinnych, (decyzja została wydana w 2018 r.).  

(akta kontroli str. 111-112, 231-266, 389) 

 

Działalność Urzędu w zakresie wydawania zezwoleń na budowę, w okresie objętym 
kontrolą, nie była przedmiotem kontroli wewnętrznej lub audytu wewnętrznego.  

W okresie objętym kontrolą nie wpływały do Urzędu skargi i wnioski w powyższym 
zakresie. 

(akta kontroli str. 110) 

Badaniem objęto jedno postępowanie dotyczące zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, dotyczące:  

 budowy zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługą, 
garażami w podpiwniczeniu wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz 
zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę 
istniejących garaży przy ul. Wrzeciono w Warszawie (decyzja nr 159/2018  
z dnia 27 grudnia 2018 r. wydana na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy Nr 82/BIE/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. sprostowanej 
postanowieniem nr 18/BIE/18 z dnia 15 października 2018 r. ).  
W postępowaniu tym określono wskaźnik wielkości powierzchni nowej 
zabudowy w stosunku do terenu inwestycji w przedziale od 0,26 do 0,33 – 

                                                      
13 W ogólnej liczbie wydanych pozwoleń na budowę są również decyzje, takie jak: pozwolenia na przebudowy, 
instalacje wewnętrzne gazu itp. 
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liczony, jako stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki. Udział 
powierzchni biologicznie czynnej na działce planowanej inwestycji powinien 
kształtować się na poziomie min. 25 % w tym 80 % na gruncie rodzimym, 
umożliwiając naturalny spływ wód deszczowych.  

Z analizy projektu zagospodarowania terenu wynika, iż nie została przekroczona 
intensywność zabudowy oraz zachowany został udział powierzchni biologicznie 
czynnej, które to parametry zostały określone w decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.  

W odniesieniu do powyższego postępowania, na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 
Prawa budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dokonano 
oceny zgodności projektu budowlanego z ustaleniami decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu.  

 

(akta kontroli str. 451-484) 

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,  14   sierpnia  2019 r. 

 

Kontroler             Najwyższa Izba Kontroli 

Robert Kaczmarczyk         Delegatura w Warszawie 

Doradca prawny                   Dyrektor  

 

 

 

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

             podpis                                                                  podpis 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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