
PROTOKOL KONTROLI 

Urzedu Gminy Lubicz
 

adres: ul. Torunska 2L 87 - 162 Lubicz, Regon: 000537088.
 

Ilekroc w niniejszym protokole jest mowa 0:
 

- Urzedzie - nalezy przez to rozumiec Urzad Gminy Lubicz.
 

- Gminie - nalezy przez to rozumiec Gmine Lubicz,
 

- Wojcie - nalezy przez to rozumicc Wojta Gminy Lubicz.
 

Wojtern Gminy Lubicz od dnia 28 pazdziernika 2002 roku jest Pan Marek Olszewski. 

[Dowod. akta kontroli str.: 3 - 5,2871 

Kontrola zostala przeprowadzona przez Tornasza Sobeckicgo starszego inspektora 

kontroli panstwowe] z Najwyzsze] Izby Kontroli Dclcgatury w Bydgoszczy na podstawic 

upowaznienia nr 053896 z dnia 29.08.2006 1'., \V okresie od 30 sicrpnia 2006 1'. do 2R 

listopada 2006 roku. 

[Dowod. akta kontroli str.: 11 

Przedmiotcm kontroli byla prawidlowosc wydawania decyzji ndministracyjnych dla 

gmmy Lubicz dotyczacych budownictwa 0 charakterze uslugowo - handlowo 

produkcyjnym \\ latach 2004 -- 2006 (I polroczc). IS/06/009/ 

W toku kontroli ustalono. co nastypuje: 

1. Dane organizacyjne dot. Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzedu Gminy Lubicz. 

Zgodnie z Regulaminern Organizacyjnym Urzedu Gminy l.ubicz stanowiacym 

zalacznik do uchwaly nr XXIV/387/2000 Rady Gruiny I.ubicz z dnia 21 lipca 2000 r. w 

Urzedzic Gminy do 31 grudnia 2004 roku funkcjonowaly: 

- Referat Planowania Przestrzennego j Gospodarki N icruchomosciami. ktorego kicrownikiem 

byl Pan Marek P.. 

- Referat Budownictwa odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postepowan w zakresie 

ustalania warunkow zabudowy i zagospodarowania tereuu. kt6rego kierownikiern byl Pan Jan 

K .. 

Od 1 stycznia 2005 roku powstal Referat Gospodarki Przesrrzeunej, w sklad kt6rego 

weszli pracownicy bylego Referatu Budownictwa. Kierownikiern tego refcratu od momentu 

powstania byl Pan Marek P; [Dowod, akta kontroli str.: 123 - 131J 
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Zgodnie z § 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Lubicz stanowiacym 

zalacznik do zarzadzenia W6jta nr ORG.0151-33/04 z dnia 20 grudnia 2004 1'.1: Praca 

Urzedu kieruje TVOjf na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. przy pomocy Zast~pcy W(Jjta 

i Skarbnika ora: kierownikow komorek organizacyjnych Urzedu. 

W mysl ~ 12 pkt 9. 11 - 15 powolanego wyzej Regulaminu do zadan Referatu 

Gospodarki Przestrzcnncj nalezy m.in.: prowadzenie pO.\I~POll'0l7 11' sJ)/'(I11'({Ch ustaienia 

:::ah/l(1011)', pi'()] I 'ad:«nie pOSt~P01I'O/7 1\' spra: I .ach 1.\ 'II1C:::US01l'ego 

zugospodarowania terenu. prowadzenie rejestru wydanvch decvzji. prowadzcnie zb iOJ"() \1, 

odpisov: decyzji wydanych pr:::e::: innc organ, administracii publicznej. 11' spruwach 

dotyczqcvch :cugospodar011'({nio terenu. stwierdzenie l\ygu.\'ni~ciu dccvzji 0 warunkach 

zabudowy. wydawanie 11)j')i,wJ11' i lIT/T,W)ll'::: planumiejscowego. 

[DO\v6d. akta kontroli str.: 93 - l2l J 

W ponizszej tabeli wykazano pracowuikow Rcferatu Gospodarki Przcsnvennej 

zatrudnionych wg stanu na dzicn 31 sierpnia 2006 1'. oraz posiadane przcz nich wyksztaiccnie: 
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[Dowod. akta kontroli str.: 123 - 1311 

Pan Jan K. od dnia I pazdziernika 1996 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku pelnil 

obowiazki kierownika Referatu Budownictwa i Nadzoru Budowlanego Urzedu Gminy w 

Lubiczu. clo jego obowiazkow nalezalo m.in.: organizowanie i kontrola zadan dotyczacych 

ustalania warunkow zabudowy i zagospoclarowania terenu. prowadzcnic postcpowan 

administracyjnych w sprawach 0 ustalenie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu w 

przypadku braku miejscowcgo planu zagospodarowania przestrzennego. organizowanie i 

nadzorowanic wykonania zadan w zakresie weryfikacji planow inwcstycyjnych. rozwiazan 

urbanistycznych i projckiow architektoniczno - budowlanych, organizowanie i kontrolowanie 

wykonania zadan cotyczacycn posicpowama \\ sprawacn rozpoczccia robot' budowlanycn, 

organizowanic i kontrolowanie wykonania zadan \\ zakresie m.in. nadzoru realizacji budowy. 

Od dnia I stycznia 2005 roku Pan Jan K. pclnil obowiazki kierownika referatu 

promocji 1 rozwoju Urzedu Gminy w Lubiczu do jcgo zadan nalczalo m.in.: koordyuacja 

zarnierzcn inwestycyjnych Gminy, udzial w programowaniu og6lnych rozwiazan w zakrcsie 

rozwoju infrastruktury tcchnicznej (komunalnej ). przygotowanie dokumentacji rcchnicznych. 

zalntwienic spraw tcrcnowo - prawnych i forrnalno - prawnych dotyczqcych inwestycji 

realizowanych przez Referat. rozliczcnic prowadzonych inwestycji, prowadzenic posiepowan 

o udzielcnic zamowien publicznych na roboty, uslugi i dosiawy w sprawach inwcsiycji I 

rcmontow, organizowanie wykonawstwa i nadzoru inwestorskiego inwcstycji i remoniow. 

Od dnia 25 wrzcsnia 2005 r. Pan Jan K. pracowal w Urzcdzic na sianowisku 

Glownego Spccjalisty. Do jego zadan nalezalo m.m.: przeprowadzcnic zadania 

inwesrycyjncgo przy stadionie sportowym KS ..Flisak" \v Zlotorii. cotygodniowy udzial w 

posiedzeniach Zcspolu uzgadniania dokumcniacji projektowcj. biezacy kontakt r. 

inspcktorami nadzoru reprezentujacyrni gmin~. udzial \V roznorodnych uzgodnieniach 

dotyczacych przyszlych inwestycji realizowanych przez referat. 

Na podsiawie decyzji nr ORG.0154/3/05 Wojta Gminy Lubicz z dnia 18.02.2005 r. w 

sprawie odwolania i powolania konsultantow - przedstawicieli Gminy Lubicz ds. uzgadniania 

dokumentacji projektowej Pan Jan K. uczestniczyl w pracach dzialajaccgo przy Starostwie 

Powiatowym w Toruniu zespolu ds. uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie 

gminnej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. 

[Dowod, akta kon;iMJtrOlistr.: 247 - 269] 
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Pan Jan K. - do dnia 1 stycznia 2005 roku kierownik referatu budownictwa (na dzien 

19 pazdziernika 2006 roku - glowny specjalista \V Urzedzie) ustosunkowujac si~ do 

podejmowanej pracy poza Urzedem zeznal, ze: .Tak podejmowaletn. najczesciej prace 

projektowe. Prowadzilem wlasnq dzialalnosc all' i« zlikwidowalcm, nil' pamietam 11' ktorych 

roku zlik» 'idOlmlelll jednak 11 J()()] roku tej dzialalnosci z calq pewnoscia nil' prowadzilem. 

Aktualnie wvkonujc dzialalnosc projektowq 11' formic 11111011')' 0 dzielo. Wszystkie prace 

dotvcza okolic Torunia w f.l'117 takze gtniny Lubicz" 

[Dowod. akta kontroli str.: 241 - 243] 

Zgodnie z informacja uzyskana na podstawie art. 29 ust. 2 lit. f ustawy z dnia 23 

grudnia 1994 r. 0 Najwyzszej Izbic Kontroli (j. t. Oz. U. z 2001 r. Nr 85. poz, 937 ze zrn.) r. 

Wydzialu Architcktury i lagospodarowania Przcstrzenncgo Starostwa Powiatowcgo w 

Toruniu: Pan Jan K. posiadajacy uprawnienia budowlanc do projektowania \\ ograniczonym 

zakresie w specjalnosciach architcktonicznej i konstrukcyjno -- budowlancj (upr. bud. nr 

GP.I.7342/36/TO/91). czlonek Kujawsko - Pomorsk iej Okrcgowcj Izbv lnzvnierow 

Budownictwa (nr ewidcncyj ny Kl JPIBOll195/0 I): 

- w roku 2004 opracowal 1 temat bedacy podstawa do wydania pozwolcnia na budowe (v, 

tym w grninie I.ubicz I tcrnat): 

- w roku 2005 opracowal 24 ternary bedace podstawa do wydania pozwolenia na budowe (w 

tyrn w grninic Lubicz II tcmatow): 

- w I polroczu 2006 roku opracowal 19 ternatow bedacych podstawa do wydania pozwolenia 

na budowe (w tYI11 W gl11inie Lubicz II tematow). 

[Dowod, akta kontroli str.: 2~51 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia n marca 1990 roku 0 pracownikach samorzadowych 

(t. j. Dz. U. z 2001 L nr 142. poz. 1593 ze zm.): Pracownik samorzqdowy nil' nio:c 

11')'konyl1'o(- zajec. ktore pozostawalyhy 11' sprzecznosci z jego obowiqzkumi albo moglvby 

wywolac podejrzenie 0 stronniczosc lub interesownosc. 

Marek Olszewski - W6jt Gminy Lubicz zapytany 0 podejmowanie pracy poza 

Urzedem przez Pana Jana K. pedal. ze: .Pismetn z dnia 17 stycznia J()()] roku l1',lZysey 

pracownicy Urzedu Gtniny 11' Lubiczu zostali zapoznani z obowiqzkami wynikajqcymi z art. 1<If 

a ust. 1 ustawy 0 pracownikach samorzqdowvch. Zapoznanie sie z tym pismem potwierdzili 

wlasnorccznymi podpisami. 0 obowiqzkach 11' tym zakresie przypomnialem takze 

pracownikotn 11(/ odprawach. 

Jezeli pan Jan K nil' dopelnil tego ObOl I-iqzku. to naruszyl powaznte znane 

obowiqzujqce go zasady. 011' szczegolnosci naruszyl obowiqzek przestrzegania prall'o (art, 15 

, ~ . .. J/" 



ust. 2 pkt 1 IIslm1'Y) oraz obowiqzki S1II111ennego i starannego wypelniania polecen 

przelozonego (art. 16 ust. 1 ustawy). 

O fakcic prowadzenia przez niego czynnosci niezgodnych .,. 1l'!11' zasadami nie 

wiedzialem. 

Pan Jon K przcdstawil IW moje polecenie dokumenty dotvczace prowadzonej przez 

niego dzialalnosc! gospodarczej ora: oswiadczenie. 

Wynika z nich, ze istotnie doszlo do naruszenia przepisow ttstawy 0 pracownikach 

sumorzqdowych. Jest 10 szceg()!nie naganne wobecfakttt. zc istotnie pelnil \I' tvnt czasie takze 

funkcje kierownika referatu budownictwa 

Nigdy uic otrzymalem ziulne] udokumentowanei informac]i no len teniat. 0111 te: 

svgnal), wskaznjqcego no szczeoulni« naganne postepowanie pracownika. 

Przekraczanie terniinow ZO/0111'icl!1io sprml' zwiqzanych z warunkami zabudowv hy!y \I' 

tamtvtn okresie wvtlumaczalne zntianq przepisov: dol planowania przcstrzcnnego (utratc; 

waznosci planow), og()!nyl7l wzrostetu liczby wnioskow dotvczqcych ZOhlidOlI'y one powolnym 

wvkonywaniem projcktow decyzji po:a Urzedem pr:c: uprawnionvch urbanistow. D!ulego 

sl'gnu!)' dotvczqcc prze11'!ek!ego zalatwiania spraw kW7C)'!y su; ustnymi uponinieniami 

Wobec niczadowalajqcej popnnr\', dokonalem reorganizac]! i prowculzcnie spraw ~ 

zakresu planowania przestrzennego i budownictwa powierzvlen! ponownie pU11l1 Murkowi P. 

Pun 1\ zostal pe!niL{C)'171 oliowiqzki kierownika nowoutworzonego Referatu Prontocji i 

Rozwoju. lYohee niezadowalajqcych wynikovv pozbawilem go tej funkcji. pozostawiaic«: go u: 

tym rcferacie do prac stricte wewnetrznych. do ktorvch I7IU clobre eC)golOlmnie zawoclowe 

Obecnic pun Jon K nie IIIU uprawnien do wydawania decyzji ani sanurdzielnesi« 

dzialania. Obiekt socjalnv dla klubu .Flis" 10 bardzo male i proste iadanie wykonywane pod 

nadzorem kierownika referatu, natomiastjego udcial 11' zespole nzgodniani« dokumentacji 

projektowei jest tyniczasowy. a polega net pracy zespolowej 11' zakresie wczcsniej 

planowanych zoe/on wlasnvch gill in)'. 

Majqc na uwad:e wszystkic zarzutv dotvczqce pana JC!l1a K one cieiar nantszenia 

pr:ez niego podstawowych obowiqzkow pracowniczych wynikajqcvch z przepisow prawa. 

podjqlem decyzj« 0 zOSIOSO\l'(lI7ill wzgledem pmw K, najbardziej dotkliwej karl' 

dyscvplinarnej przewidzianej 11 ustawie 0 pracownikach samorzqdowych If, kary wydalenia z 

proe)' ll' Urzedzie.' 

[Dowod, akta kontroli str. 2~SI 
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W okresie objetym kontrola do Urzedu wplynela jedna skarga dotyczaca 

prowadzonych postepowan w zakresie ustalania warunkow zabudowy zagospodarowania 

terenu. 

Skarga zostala zlozona w Urzedzie w dniu 23 marca 2006 I'. w zwiazku z przewleklym 

rozpatrywaniern wniosku. Osoba skarzaca w uzasadnieniu napisala. ze w dniu 7 grudnia 2004 

I'. zostal zlozony wniosek 0 wydanie decyzji 0 warunkach zabudowy inwestycji w Lubiczu 

DolnYI11 polegajaccj na dobudowaniu do istniejaccgo d0I1111 jednorodzinnego klatki 

schodowej. W skardze podkreslano, zs: na poczatku stycznia 2005 r. architekt przygotowujacy 

projekt dccyzji dla Urzedu Gminy w Lubiczu przckazal w rozmowic telefonicznej inforrnacje, 

iz wniosck zostal sporzadzony prawidlowo a decyzja zostanie wydana w najblizszych dniach. 

[Dowod. akta kontroli str.: 133 - 139] 

W dniu 6 grudnia 2004 roku rani Ewa M. (skarzaca) zlozyla wniosek 0 ustalcnic 

warunkow zabudowy dla rozbudowy domu jednorodzinnego 0 klatke schodowa wraz '/. 

zalacznikami. 

[Dowod, akta kontroli str.: 173 - 1771 

W dniu 21 111 arca 2005 roku W6jt Gminy Lubicz wydal dccyzjc 0 warunkach 

zabudowv znak: C;P.TU1.280/04-05. \\ ktorcj ustalil Ewie M. warunki zabudowy dla 

zamierzema inwestycyjnego polegajacego na rozbudowie budynku micszkalncgo 

jednorodzinncgo. przcwidzianego do rcalizacji na dz. nr 317/37. 

1Dowod. akta kontroli str.: 153 -157] 

Aida sprawy dotyczacej wniosku Pani Ewy M. prowadzonej w sprawic ustalenia 

warunkow zabudowy dzialki nr 317/37 w Lubiczu DolnYI11 - nie zawieraja zuwiadomicnia 

petenta 0 nie zalatwieniu sprawy w terrninie i wskazaniu nowcgo terrninu zalatwienia sprel\\Y. 

[Dowod. akta kontroli str.: 141J 

W6jt Gminy Lubicz w pismie skierowanym w dniu 5 kwietnia 2005 roku do Rady 

Gminy Lubicz w sprawie przekazania skargi Pani Ewy M. podal, ze do niekorzystnego dla 

strony wnoszacej terminu zalatwienia sprawy przyczynily sie nastepujace okolicznosci: duza 

ilosc rozpatrywanych spraw przy braku planu miejscowego oraz nie wywiazywanic siy 

111110Wy przez jednego z architektow, skutkiern czego jeden architekt przygotowywal projekty 

decyzji na obszar calej gminy. 

[Dowod. akta kontroli str.: 139] 

2 Zalaczniki do wniosku: dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej oraz dwa egzemplarze graficznego 
przedstawienia planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i 
zagospodarowania terenu. \\. tym przeznaczeniu i gabaryrow projektowanych obiektow budowlanych /'/ 
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W dniu 8 lutego 2005 r. Wojt Gminy Lubicz wydal decyzje w sprawie usprawnienia 

pracy w zwiazku z przeprowadzona reorganizacja pracy w Urzedzie Grniny LubiczJ 
. Wedlug 

tej decyzji sprawy wszczete do dnia 31 grudnia 2004 roku w bylym Referacie Budownictwa 

dotyczace wydawania decyzji 0 warunkach zahudowy. zalatwione zostana przcz Pana Jana K. 

- kierownika Referatu Promocji i Rozwoju. Natorniast sprawy wszczete od dnia 1 stycznia 

2005 r. mialy bye zalatwiane zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym przez Referat 

Gospodarki Przestrzenncj. [Oow6d. akta kontrol i str.: 1431 

W mysl artykulow: 35. 36 i 38 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. ~ Kodeks 

postcpowania administracyjnego (Oz. U. z 2000 r.. Nr 98. poz. 1071 ze zrn.): Orgony 

administruc]i publicznc] obowiqzane SC{ zalatwiuc sprawv be: zbedncj zwloki Nicz\I'!OCZ17ic 

powinny bv: zalatwianc sprawy, ktore lIIogC{ bvc rozputrzone \1 oparciu 0 dowody 

przedstawione pr:e: stronc lqcznie z iqdaniein wszczccia postcpowania lub \1 oparciu ofakty 

i dowodv powszechnic Z17aI1C albo ZIIO/IC Z urzedu organowi. pried ktorvm toczy su; 

postcpowanie. bqd: inozliwe do ustalenia 170 podstawie danvch. ktorvini rozporzqd:a ten 

orgcm. Zalatwienic sprawv wvtnagajqce] postcpowania \1~1io,l;lIiajc{i:ego powinno nastapic nie 

pointe] ni: \1' ciqgu miesiqca. a sprasvv szczegolnie skotnplikowancj - nie /)()::'nicj ni: \1' cic{gu 

dwoch tniesiecv od dnia wszczccia PO,I'I~pO\I'cll1ia, Z({I; \I' postepowaniu O(!JI'O!cI\IC1'l7l - \1 

ciC{gll ntiesiqca od dnia otrzymania odwolania Organ)' \lyzszcgo stopnia 117ogC{ okreslac 

rodzaje S/Jra\I', ktore ZO!OI\li({l1C SC{ \I' terininach krotszych ni: okrcslone \1 ,\\' 3. Do tcnnino» 

okrcslonvch \1' przepisach poprzedzajqcych nie wlic:a sie terniinow przc\I'ic!7.iall.1'ch \1 

przepisach prawa diu dokonanla okreslonych czynnosci, okresow zawieszenia postcpowania 

ora: okresow opoznien spowodowanvch Z \I'ln.\' strony albo z przyczyn niezaleznvch od 

orgulIlI 

o kaidym przypaclku niczalatwienia sprawy \1' terminie okreslonvin \1' art. 35 organ 

administracji publiczne] obowiqzany jest zawiadomic strony. podajqc przvczyny zwloki i 

wskazujqc nO\l)' term in zalatwienia sprawv. Ten sam obowiqzek ciqzy na orgame 

administracji publicznej rownie: \1 przvpadku zwloki \1 zalatwieniu sprawy Z pl'Z),cyn 

niczaleznych oci Ol'f~CIl1I1. 

Pracownik organu administracji publicznej. ktory z nieuzasadnionych przyczyn nie 

zalatwil sprawy 11' terminie lub nie dopelnil obowiqzku wynikajqcego z art. 36 albo nic 

zalatwil sprawy 11' dodatkowytn terminie ustalonym 11 mysl art, 37 ,~\' 2, podlega 

3 Decyzja nr ORGO 153; 1i05 )) ;twf 
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odpowiedzialnosci porzqdkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialnosci 

przewidzianej \1' przepisach prawa. 

Marek Olszewski - Wojt Gminy Lubicz. zapytany 0: przyczyny me rozpatrzenia 

wniosku Ewy M. w terminie okreslonyrn w KPA. 0 przyczyny nie poinfonnowania petenta 0 

niezalatwicniu sprawy w terminie i niewskazaniu nowego terminu. a takze 0 wyciagniecie 

wobec pracownika odpowiedzialnego za zalatwienie sprawy odpowiedzialnosci okreslonej 

przepisami podal, ze: ..Bardzo dn:a ilos« sprml' zalatwianych \1' owczesnym referacic 

budownictwa \l' roku 200-1 spowodowala liczne uchvbicnia terminow okreslonvch Kodeksem 

POSf~P0l1'(I/7ia administracyjnego. I Il\I'agi IW brak czctsu odstqpiono od pisemnego 

informowania 0 nie zalatwieniu .ljJrmj)' \l' terminie. stosowano natoniiast praktyke ustuegc: 

lub telefonicznego informowania petentow 0 faktycznym terminie zulatwlc nia sprawy . Zdai« 

sobie sprawc. ie praktyka fa nil' znajdujc potwierdzenia \1' przepisach Kodeksu postcpowania 

administracyjnego. ale 117:/7a/em, ze forma fa choc \1' jakiejs mier:c spclnia \1)'/1U)g 

zawiculotntenia, 0 ktorvni ntowu \l' art. 36. Poniewaz znalein pr:::ycyny opozntcn \1' 

zalatwianiu spraw 1 \1' jakitns stopniu akccptowalem fen sf an rzcczy. to uznalem za 

nicstosowne wvctqgame konsekwencji sluzbowvch wobec winnych zaniedhan. Podjqlem 

jcdnak dzialania zmierzajqce do ustalenia faktycznych przyczyn nietertninowego zalatwiania 

spraw, a tak:« nicwlasciweyo ich zalatwiania. Anali:a \ljJ/y\I'ajC{C1'ch do IIrI~c!1I \l~J'rok()11' 

NSA i orzeczeii 5;KO wzbttdzila 1J7()j niepokoj i obawc 0 rzctelnosc. hezstronnosc i jJojJm\ I 'nO,\:L' 

ro:::.I·fr:::ygni~(· podejniowunych \1' rcferacic Wynikiem tych dzialan bvlv zmianv organizacyjne 

11' urzedzie. polegojqce na llkwidacji referutu lnulownictwa , pozbawienia stanowiska 

dotychczasowego kierownika referatu i powolanic nOlI'ego referatu go.ljJoc!arki przestrzennej 

nowym kicrownikietn", 

[Dowod. akta kontroli str.: 271 - 272] 

2. Dccyzja W6jta 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana w dniu 31 

grudnia 2001 r. dla inwestycji polcgajacej na budowie budynku handlowcgo branzy 

spozywczo - przcmyslowej, przewidzianej do realizacji na dzialcc nr 268/1 polozonej w 

miejscowosci Lubicz Dolny. 

W dniu 30 listopada 2001 roku Pan Mariusz R. zwrocil sie do W6jta Gminy Lubicz z 

prosba 0 .wskazanie lokalizacyjne pod budowe sklepu spozywczego no dzialce nr 268/2". W 

pismie tym poprosil rowniez 0 wydanie pozwolenia na budowe sklepu branzy spozywczo 

przemyslowej. Ponadto Pan Mariusz R. poinforrnowal, ze obecnie sklep znajdowal s~w 

I, (,i 



"dO!11U mieszkalnym na dzialce 269/1". Do tego pisma zostala zalaczona mapa sytuacyjna, a 

takze przedlozona zgoda wlascicieli .rizialki 268/2'" (Zofii i Zbigniewa R.) na budowe sklcpu 

spozywczego na tej dzialce. 

We wniosku z dnia 30 listopada 200 I roku me przedstawiono: charakterystyki 

zabudowy i zagospodarowania terenu; zapotrzebowania na wode. energie i sposobu 

odprowadzania lub oczyszczania sciekow oraz ich potrzeb w zakresic infrastruktury: a takze 

charakterystycznych parametrow technicznych inwestycji. 

[Dowod, akta kontroli str.: 7 - III 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 0 zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. r. 1999 r.. Nr 15. poz, 139 zc zm.) ~ stan na dzien 30 listopada 2001 roku: 

I. Ustalenie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu nastepu]« na wniosek 

za int ere.l'ml -anego. 

2. Wniosek 0 ustalenie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu powinien zawierac 

okreslenie: 

1) granic terenu o17j~/ego wnioskiein. przedstawionych /1(/ kopii /)/(fjJY zasadniczej 

lub 11' przypadku jej braku net kopii IJwjJY cwidcncyjnej, obejnntjqce] teren. ktorcg« wniosek 

doIVCV, i najblizsze otoczenie tego tcrenu. 

2) funkcji i sposobu zagospodarowcmia terenu oraz charaktervstyki zabudowy i 

zago.l'jJoc!arml'a17 ia tere1711, 

3) zapotrzebowania na wode, energic i sposobu odprowaclzania 11117 oczyszczania 

sciekow ora: innych potrzeb 11' zakresie infrastrukturv techniczne]. a 11' szczeg()lnych 

przypadkach sposobu 1117 ieszkocl1iwian ia odp ac!(51 I', 

-I) charakterystycznych paratnetrow technicznych inwestycji ora: dane 

charakteryzujqce jej wplyv: IW sroilowisko 11117 jego wykorzystanie, gcly inwestycja nie 

wymaga przeprowadzenia postepowania 11' sprawie oceny oddzialywania net sroclowisko 11' 

rozumieniu przepisow 0 ochronie srodowlska. 

Marek Olszewski - Wojt Grniny Lubicz. zapytany z jakich przyczyn rozpatrzono 

wniosek Pana Mariusza R. skoro nie spelnial on wymagan okreslonych wart. 41 ustawy 0 

zagospodarowaniu przestrzennym pedal, zc: .Przyznac 1I111S:::~ ' ie wniosek Pana R. z dnia 30 

listopada 20011'. nie spelnial 11'yl7wga/1 okreslonych prawem. podpisujqc decyzje 0 

warunkach zabudowy nie sprawdzilem tresci wniosku, przyjmujqc zalozenie, ze poddany on 

zostal merytorycznej analizie 11' referacie. " 

[Dowod. akta kontroli str.: 271 - 272J 
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W dniu 31 grudnia 200 I roku po rozpatrzeniu wniosku Mariusza R. z dnia 30 

listopada 2001 roku. W6jt ustalil wnioskodawcy w fonnie decyzji warunki zabudowy 

zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na budowie budynku handlowego branzy 

spozywczo - przernyslowej. przewidzianej do realizacj i na dzialce 268/ I polozonej w 

miejscowosci Lubiez Dolny (znak: BUD.7331-454/2001). W6jt w tej decyzji ustalil 

nasiepujacc warunki eyt.: 

..J) warunki wvnikajqcc ~ ustalen miejscowcgo planu zagospodarowania przestrzennego:
 

dzialka I7r l68/1 POl020170 11' niiejscowosci Lubic: znajduje si<:. II' granicach terenow
 

17 udow'!aII1'Ch.
 

2) warunki wvnikajqce z przepisow szczegolnvch ..
 

- 1I,I/WIY z dnia 7 lipca J99-J r. P}'(I11'O budowlane (.)' projekt btulowlanv powmten 

spelniac wymagania okreslone art. 3-J ust. J, 2 i 3 IIs/CI11'Y z uwzglednienient ,II' 7 zarzqdzcnia 

Ministra Gospodarki przcstrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 199-J r. II' sprawie 

szczegolowegc: zakresu i [ortny projektu hlldml'!anego(.J projektowany obickt i jego 

usvtuowanie tnusi spelniac warunki okreslone rozporzqdzcnicm Ministra Gospodarki 

Przestrzenncj i Budownictwa z dnia 1-J gnulnia 199-J r. II' sprawie warnnkow technicznych. 

jakitn powinnv odpowiadac biulynki i ich usvtuowanie (,). art 711.1'/, 2 pkt 1 IIS/WI'V 

- IIs/CI11'Y z dnia 0 ochronie gruntow rolnych i lcsnych (.) przed wvstqpicnictn 

wnioskiein 0 wydanle pozwolenia na budowi: nalezy uzyskac decyzji: l1'!u.vchl'ego organu 11' 

sprawie wvlqczeniu gruntov: rolnych z produkcji rolncj - art. JJ liS/WI)', 

- liS/WIT z dnia 21 inarca J985 r. 0 drogach publicznych (.,)' wvkonctnie zjazdu z 

drog] \l'YIJ70ga uzyskania zgOC(1' zarzqdu drogi -. art. 19 ustawy. pozwolenie na budowe moze 

hyc' wydane Pt! uprzednim uzyskaniu pr:ez inwestora 11'.1'JI70gClI7ych przepisami szeeg()!nymi, 

uzgodnien lub opinii innych organov: - art. 3llls/, J ustawy. 

3) warunki obslugi 11' zakresie infrastruktury technicznej zaopatrzenie 11' anergic elektryczna 

1/(/ warunkach ustalonych prze: Zaklad Energetyczny Torutt S'A .. zaopatrzenie II' wode z sieci 

wodociqgowej na warunkach iistalonych prze: W()j/a Gminy Lubicz, dojazd do dzialki z drog! 

gminnej na warunkach ttstalonych pr:e: zarzqdce drogi, zaopatrzenie 11' energie cieplna z 

wlasnego irodla. odprowadzenie sciekow /P71casmI'O do szczelnego ibiornika wybieralnego. 

docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej. l1'.\'1\'(5z odpadow stalych do gminnego wysypiska 

smieci 11' Nowej ~Vsi, 

Oznaczenia graficzne przedstawione sc; J/(/ tnapie syt. - l1)'S 11' skali J.500 s/clI1011'iC{Cej 

zalqcznik nr J do niniejs:ej decyzji. Decyzja niniejsza nie rodzi pre!11' do terenu oraz nie 

narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich. Wnioskodawcy. ktory nie ttzvskal prwl) 

; --#, \/ 



dysponowania gruntetn przeznaczonyin no cele budowlane nie przvsluguje roszczenie 0 zwrot 

nakladow poniesionych 11' Z11'iClZku Z otrzyinanq decyzju 0 warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu. Decyzja niniejs:a Hygosa po uplywiejednego roku liCZClC od dnia. 

w ktorym stala sie ostateczna" 

Wojt dzialajac na zasaelzie art. I07 ~ 4 Kodcksu postcpowania aelministracyjnego 

odstapil oel uzasadnienia tej elecyzji. Na mapie sytuacyjno - wysokosciowej przcelstawionej w 

skali I : 500 bedacej zalacznikiem do omawianej decyzji. oznaczono linie rozgraniczajaca, a 

takzc okrcslono linie zabudowy w odleglosci 4 m od granicy z dzialka 277/13. Ponadto 

dzialkc na ktorej planowano inwestycjc okreslono numerern 268/2. 

. W ornawianej decyzj i z dnia 31 grudnia 200 I roku 111e okreslono wymagan 

dotyczacych ochrony interesow osob trzecich w ronnie wyraznego okreslenia usytuowania 

ohicktu wzgledem obicktow tychze osob trzecich. jak i oddzialywania takiej inwcstycji. 

Decyzje z dnia 31 grudnia 200 I r. otrzymali: Mariusz R.. Zofia R. oraz Zbignicw R.. 

[Dowod. akta kontroli str.: 13 - 15J 

Zgodnie z ustalcniami nuejscowcgo planu ogolncgo zagospodarowania 

przcstrzcnncgo gminy Lubicz uchwalonego przez Gminna Rade Narodowa w l.ubiczu 

uchwala nr V1/25/89 Z dnia 27 lutcgo 1989 roku cgloszona w Dzicnniku Urzedowym 

Wojcwodztwa Torunskicgo Nr 17. pOI. 211 z dnia 29 wrzesnia 1989 r. u.iC?t q w wykazic 

aktow prawa miejscowcgo obowiazujacego na tcrcnic gminy Lubicz uchwaloncgo przez Radc 

Gminy Lubicz uchwala nr VI/59/90 z dnia 3 grudnia 1990 r. ogloszona w Dzicnniku 

Urzedowym Wojcwodztwa Torunskicgo Nr II. poz. 74 z dnia II marca 1991 r. dzialka 

268/1. polozona w miejscowosci I.ubicz Dolny. znajdowala si~ w granicach terenu 

mieszkalnictwa jcdnorodzinnego i dzialck rzemieslniczych - symbol planu - MN. MNI\. 

[00w6d. akta kontroli str.: 35J 

Marek Olszewski - Wojt Gminy Lubicz. zapytany 0 przyczyny dla. ktorych ustalil w 

formic decyzj i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na dzialce 268/ I dla inwcstycj i 

polegajacej na buelowie budynku handlowego skoro miejscowy plan tego nil' przewidywal 

pedal, zc: ..Miejscowy ogolny plan zagospodarovania przestrzennego gminy Lubic: 

sporzqdzony zostal 11' oparciu 0 przepisy lIS(({11'y Z dnia 12 lipco 198-1 r. 0 planowaniu 

przestrzennym. jego ustalenia H' odniesieniu do inieiscowosci Lubicz Dolnv ' ale takze i 

innych , odnosily sie H' zasadzie do obowiqzku sporzqdzenia miejscowego. szczegolowego 

planu zagospodarowania przestrzennego , umozliwiajqcego prawidlowa wzgledem siebie 

lokalizacje poszczegolnych funkcji. Ziniany systemowe far 90-tych , H' konsekwencji zmiana 

prc/1I'o H' tvm zakresie spowodowaly. ie plan nie przystajqc do .irzeczvwistosci inWeS(1'cvjnej"- - . . - . .. "./1 
/. . (I 



11' dalszym ciugu stanowil podstawe prawnq wydawania decyzji , stqd let ugruntowane 

orzecznictwo S({d()11 , Administracyjnych , I ktorego wynika , ze zabudowa uslugowo-handlowa 

jest zabudowa towarzyszqca 1\' stosunku do mieszkaniowei i nie must hyi' imiennie okreslona 

11' planie. Oczywiscie wielkosc i charakter obiektu mo:e sic 11' tej wykladni nie miescic. ale /0 

juz nie wynika I decyzj! 0 warunkach zabudowy. " 

[Dowod. akta kontroli str.: 271 - 272J 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 powolanej wczesniej ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 0 

zagospodarowaniu przestrzennym - stan na dzien 31 grudnia 2001 roku: Dccyzja 0 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu okresla: rodzaj inwestycji; warunki 

wynikujqce z ustulen miejscowego /l!UI7I1 zagospodarowania przestrzennego, jesli diu danego 

obszaru plan zostal uchwalony; warunki zahiulowv i Iogospodurmmniu terenu wvnikajqce I 

przepisow szceg(J/n.\'ch: warunki obslug; 11' zakresie infrastruknn y technicznej i komunikacji, 

wynutgania c!O/1'C({Ce ochrony intercsow osob trzecich: linie rozgraniczajqcc teren 

inwestycji. wvznaczone nit mapie 11' stosownej skali; okres waznosci decvzji . 

7godnie z art. 28 i 29 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodcks postcpowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r.. Nr 98. poz. 1071 zc zm.) - stan na dzicn 31 grudnia 

2001 roku: Stronqjest kaiily. czyjego interesu prawnego lub obowiqzktt dotvczv /ws/C:/JOllul7ic 

albo kto iqda czvnnosci organu ze 1I'::::glc::dll I7U S11'(Jj interes prawny !1I!J ohowiq:ck. Stronami 

mog({ hyL: osoby fizyczne i osoby praime, U g(~}' chodzi 0 POlIs/1I'm\ 'e i scunorzqclov 'e jednostki 

orgonizmyjne i organizacje spoleczne - rownic: jednostki nie posiaclajqc« osobowosci 

prawncj. 

Marek Olszewski - W6jt Gminy I.ubicz, zapytany z jakich przyczyn osoby fizycznc, 

ktorych nieruchomosci graniczyly z dzialka nr 268/1 nie zosialy uwzglcdnione jako strony 

skoro nie bylo wiadomo jakich rozmiar6w budynek zostanie zbudowany, a takze dlaczego w 

tej decyzji nie okreslono wymagan dotyczacych ochrony interesow os6b trzecich w forrnie 

wyraznego okreslenia usytuowania obiektu wzgledern obiektow tychze os6b trzecich. jak i 

oddzialywania takiej inwestycji. oraz 0 przyczyny podania \V zalaczniki do decyzji blednego 

numeru dzialki podal. zc: ..W punkcie 2 11 'Uri 111ko, I' decyzji okreslona zostala 111, in. 

koniecznosc zgodnosci z przepisami rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennei i 

Budownictwa z 1-1 grudnia 199-1 I' \\ sprawie warunkov technicznych jakitn powinny 

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (D: U. HI' 15 z 1999, poz.I-ltl} . a \I'i\:,c zalozenie ze 

inwestycja musi spelniac wymagania rozporzqdzenia. ktorego przepisy maja na celu 

"ochron\:, interesow osob trzecich " Gdvbv lokalizacja obiektu projektowana byla \I' 
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wymaganych rozporzqdzeniem odleglosciach . to brak byloby podstaw do uznania sqs iado 11! 

za strony postepowania It' rozutnieniu art. 28 Kodeksu postepowania administracyjnego. 

Zalqcznik graficzny do decyzji sporzqdzony ZOS{ct! na dostarczonej prze~ inwestora 

mapie sytuacvjno-wysokosciowej, ktora zawierala bledne numery dzialek. Mapa ta jest 

nieaktualna, wi\,c inwestor winien bye ll'eZwany do przedlozenia aktualnei mapy 

odzwierciedlajqcej stanfaktyczny i prawnv. " 

[Dowod. akta kontroli str.: 271 - 272] 

Opracowaniem decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania tcrcnu dla Pana 

Mariusz R. pod inwestycje polegajaca na budowic pawilonu handlowego na dzialce nr 268/1 

w Lubiczu Dolnym zajmowal sie Pan Jan K. - 6wczesny kierownik referatu budownictwa. 

Pan J. K. zapytany 0 przyczyny rozpatrzenia wniosku Pana Mariusza R. pornimo, jc 

me spclnial on wymogow okreslonych \V art. 41 powolancj wczesnicj ustawy 0 

zagospodarowaniu przestrzennym zeznal. ze: ,JV(JlI'CZOS Oh011'lLptjLlLT plan tniejscowy 

(ogolny} nie zawieral okreslen. ktore pozwalalyby okreslic tak wyrainych wymagan co do 

budvnku. W zwiqzku Z powyzszym uznalem to za nie konieczne okreslanie tych wvmagan prze: 

wnioskodawce " 

Pan .Ian K. ustosunkowujac St~ do nieuwzglednicnia jako strony osob fizycznych, 

kt6rych nieruchornosci graniezyly z dzialka nr 268/] , a takzc nie okreslcnia w ornawianej 

decyz] i 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania tercnu z dnia 31. 12.2001 r. wymagan 

dotyczacych ochrouv interes6w osob trzecich tj. nie wskazano wyraznego okreslenia 

usytuowania obiektu wzglGdel11 obiektow tychze os6b trzecich, jak i oddzialywania takicj 

inwestycji zcznal, ze: .Nie uznalcm wlascicicli nieruchomosci sqsicdnich jako strony 

wychodzqc z zalozenia. ie obiekt zaprojektowany zgodnie z rozporzqdzeniem 11' sprawie 

warunkow technicznych [akimi powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie nie naruszy 

interesu sqsiadow. Precyzyjne wskazanie 11' decvzji ochrony osob trzecich bylo moim 

przeoczenient. 

[Dowod, akta kontroli str.: 241 - 243] 

Decyzja W6jta Gminy Lubicz stanowila podstawe do wydania przez Staroste 

Torunskiego decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej Panu Mariuszowi R. 

pozwolenia na budowe inwestycji stanowiacej przedmiot decyzji '. 

[Dow6d, akta kontroli str.: 17 - 18] 

-, Decyzja Starosty Torunskiego z dnia 20 lutego 2003 1'. (znak: AB. 7351- 4-7'2003) zatwierdzajaca projekt 
budowlany i zezwalajaca na budowe Pal1U Mariuszowi R.. 

I, i" (j 
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W dniu 27 maja 2003 r. PaI1StwO Maria i Edward W. oraz Malgorzata i Waldemar Sz. 

zlozyli na rece W6jta Gminy Lubicz wnioski 0 wznowienie postepowania i uchylenie decyzji 

znak BUD.7331-454/2001 z dnia 31 grudnia 2001 r. 0 warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu wydanej dla Pana Mariusza R. na hudowe budynku handlowego 

branzy spozywczo - przernyslowej na dzialce nr 268/1 w Lubiczu. 

Wnioskodawcy w uzasadnieniu swojego wniosku podnosili m.in .. ze jako wlasciciele 

sasiednich dzialek nie zostali dopuszczeni do czynnego udzialu w postepowaniu poprzez 

doreczenie irn wskazanej wyzej decyzji. Stwicrdzili, ze 0 ww. decyzji dowiedzieli sic w dniu 

17 maja 2003 roku z doreczonej decyzj i Starosty'. Ponadto autorzy wniosku wskazywali, ze 

dccyzja Wojta z dnia 31 grudnia 2001 r. jest sprzeczna z ustaleniami ogolncgo planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy l.ubicz uchwalonego przcz Gminna Rade Narodowa 

w Lubiczu uchwala nr Vl/25/89 z dnia 27.02.2989 roku gdyz plan ten nie przewidujc budowy 

budynku handlowego branzy spozywczo/przernyslowcj na dzialcc nr 268/J \\ l.ubiczu 

Dolnyrn. Tworcy wniosku stali na stanowisku. ze wykazana wyi:cj dccyzja zostula wydana / 

razacym naruszeniem wymog6w okrcslonych w art. 42 ustawy 0 zagospodarowaniu 

przestrzennym poprzez: nie okrcslcnie przeznaczenia dzialki oraz nie ustalenia warunkow 

zabudowy. 

[DO\\()d. akta kontroli str.: 19 - 22[ 

Dccyzjami znak BUD.733 1-454-2/200 1-2003 oraz znak BUD.733 1-454-3/200 1-2003 

z dnia 30 czcrwca 2003 r. W6jt Gminy Lubicz odmowil odpowicdnio PaI1St\VU Marii i 

Edwardowi W. ora? Malgorzacie i Waldcmarowi Sz. wznowicnia postepowania w sprawie 

wydancj dccyzj i 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 31 grudnia 200 I r. 

(znak BUD.7331-454/2001). 

W6jt w uzasadnieniu swoich decyzji wskazal m.lI1.. zc podstawa do ustalenia 

warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu byl og61ny plan zagospodarowania 

przestrzcnnego gminy Lubicz uchwalony przez Gminna Rade Narodowa w Lubiczu uchwala 

nr VI/25/89 z dnia 27.02.2989 roku. ktory utracil w dniu 31 grudnia 2002 roku moe 

obowiazujaca. Natomiast wydana na jego podstawie decyzja z dniem 11 marca 2003 r. 

utracila swoja waznosc, Wobcc powyzszych fakt6w W6jt uznal. ze brak jest mozliwosci 

skutecznego prowadzenia postepowania w sprawie. 0 ktora wnosili Panstwo Maria i Edward 

W. oraz Malgorzata i Waldemar Sz.. 

) Decyzja Starosty z dnia 12 maja 2003 r. (znak: A87351-4-7/5/2003). 

[Dowod. akta kontroli str.: 13 - 26] 



W dniu 14 lipca 2003 r. Panstwo Malgorzata i Waldemar Sz. zlozyli na r((ce W6jta 

Gminy Lubicz skierowane do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego odwolanie od 

decyzji W6jta znak BUD.7331-454-3/2001-2003 z 30 czerwca 2003 r. odmawiajacej 

wznowienia postepowania w sprawie wydanej decyzji warunkach zabudowy 

zagospodarowania terenu. Odwolanie 0 identycznej tresci zlozyli 16 lipca 2003 r. p. Maria i 

Edward W .. 

Autorzy odwolania podnosili m.in .. ze okolicznosci wskazywane przez W6jta nic nie 

wyjasniaja i nie maja zwiazku z trescia ich wniosku z 27 maja 2003 r.. Podkreslali. ze choc 

decyzja 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu utracila waznosc, to skutki tej 

decyzji nadal pozostaja poniewaz pozwolenie na budowe nic zostalo uchylone. Ponadto 

twierdzili. ze zarzuty podniesione we wniosku dotyczyly stanu prawncgo jaki istnial w czasic 

wydania tej decyzji a nie okresu kiedy utracila waznosc. 

[Dowod. akia kontroli str.: 27 - 30 J 

Wojt w dniu 24 lipca 2003 r. przekazal odwolania Panstwa Marii i Edwarda \\'. ora/ 

Malgorzaty i Waldernara Sz. do Sarnorzadowego Kolegium Odwolawczego stwicrdzajac 

jednoczesnie. ze zostaly wniesione w terminie oraz, ze nie znalazl podstaw do ll\\zgl~dnicnia 

odwolania. 

IDowod. akta kontroli str.: 31 - 34] 

Samorzadowe Kolegium Odwolawczc w Toruniu decyzjami znak SKO-27/Lu/03 oraz 

znak SKO-28/Lu/03 r. 14 sicrpnia 2003 r. uchylilo w calosci decyzje W6jta Gminy l.ubicz 

znak BUD.733 1-454-3/2001-2003 r. 30 czerwca 2003 r. odmawiajaca wznowienia 

postepowania w sprawie wyclanej decyzj i 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

dla inwestycji polcgajaccj na budowie budynku handlowego przewidziancj na dzialce nr 

268/1 w Lubiczu Dolnym i przekazalo sprawe do ponownego rozpatrzenia przez organ 

pierwszej instancji. 

SKO w Toruniu stwierdzilo. ze W6jt wydajac decyzje naruszyl przepisy procedury 

admiuistracyjnej dotyczace wznowienia postepowania administracyjnego uregulowanc wart. 

145 - 152 k.p.a. Podstawowa przyczyna uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i 

przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia jest brak wznowienia postepowania 

administracyjnego postanowieniern wszczynajacym postepowanie w sprawie wznowienia 

postepowania. W opinii SKO w Toruniu dopiero tak wszczete postepowanie wznowieniowe 

daje pcdstawe do wydania merytorycznego rozstrzygniecia w sprawie. 

[Dow6d, akta kontroli str.: 37 - 40] 
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Marek Olszewski - W6jt Gminy Lubicz, zapytany z jakich przyczyn wydajac decyzje, 

o kt6rej mowa powyzej naruszyl przepisy procedury administracyjnej dotyczace wznowienia 

postepowania administracyjnego uregulowane w art. 145 - 152 k.p.a. pedal, ze: ..Powodem 

naruszenia procedury administracyjnej przy wydaniu decyzji Bt.)D. 733I --15-1-3/]00 I -2003 z 

dnia 3U06.2003r. (a nie MKG.6011--I/200l/2002 jak mvlnie podalo 11' uzasadnieniu 

Saniorzqdowe Kolegiuin Odwolawczet mogla bye tylko slaba znajomosc przepisow Kodeksu 

postepowania administracyjnego zarowno pr:ez kierownika referatu jak i podleglych mil 

pracownikow. Wvnika 10 jednoznacznie Z uzasadnienia decyzji SaI7l0rZC[dOll'eKO Kolegium 

Odwolawczego Z dnia 1-l.0R.2003 r. XI' SKO-27/Lll/03 . .. 

[Dowod. akta kontroli str.: 271 - 2721 

Wojt Gminy Lubicz w dniu 4 listopada 2003 r. wydal postanowicnia znak BUD.7331

454-6/2001-2003 oraz znak BUD.7331-454-7/2001-2003. w ktorych zdccydowal o 

wznowieuiu postcpowania administracyjnego dotyczacego ustalenia warunkow zabudowv i 

zagospodarowania terenu ella zamierzenia inwestycyjnego polegajaccgo na budowic budynku 

handlowcgo. przewidzianego do realizacji na dzialce nr 268/1 polozonej w Lubiczu Dolnym. 

IDowod, akia kontroli str. : 41 - 44J 

W dniu 20 lutego 2004 roku Panstwo Malgorzata i Waldemar Sz. oraz w dniu 27 

Iutego 2004 roku Panstwo Maria i Edward W. wniesli do SKO w Toruniu zazalenie na 

bczczynnosc W6jta Gminy l.ubicz. Kolcgium postanowienicm z dnia 18 marca 2004 roku 

uznalo zazalcnia za uzasadnione i wyznaczylo cztcrnastoclniowy tcrmin do zakonczcnia 

postepowania administracyjnego wznowionego postanowieniem W6jta Gminy Lubicz z dnia 

4 listopada 2003 roku znak: BUD.733 1-454-6/2001-2003. SKO uznalo. ze dzialania 

zmierzajacc do ustaleuia pozostalych stron postepowania byly prowadzone przewleklc i brak 

bylo w nich inicjatywy organu prowadzacego postcpowanie. 

[Dowod. akta kontroli str.: 45 - 461 

Wojt po przeprowadzcniu postepowania wznowionego postanowieniem z dnia 4 

listopada 2003 wydal w dniu 5 kwietnia 2004 roku decyzje znak BUD. 7331-454-18/2001

2004, Vv ktorej orzekl odmowic uchylenia ostatecznej decyzji znak BUD.7331-454/200 I 

Wojta Gminy Lubicz z dnia 31 grudnia 2001 roku dotyczacej ustalenia warunkow zabudowy i 

zagospodarowania terenu przewidzianego do realizacji na dzialce nr 268/ I w Lubiczu 

Dolnyrn. W uzasadnieniu decyzji W6jt pedal. ze Panstwo Maria i Edward W. oraz 

Malgorzata i Waldemar Sz. nie dotrzymali terminu okreslonego w Kodeksie postepowania 

administracyjnego do zlozenia podania 0 wznowienie postepowania. 

[Dowod. akta kontroli str.: 47 - 49] 
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Zgodnie z art. 35. 38 i 107 ~ 1 wymiemonego wyzej Kodeksu postepowania 

administracyjnego: Organy administracji publicznej obowiazane SC{ zalatwiac sprawy be: 

zbednei zwloki. Niezwlocznie powinny hyc zalatwiane sprawy, ktore moga by: rozpatrzone 11' 

oparciu 0 dowody przedstawionc pr:e: strone lqcznie z zqdanietn wszczecia postepowania lub 

'w oparciu 0 [aktv i dowody powszechnie inane albo znane :: urzcdu organowi. pried ktorym 

toczy sir{ postepowanie. bad: mozliwe do ustalenia no podstawie danych. ktorytu! rozporzqdza 

len organ. Zalatwienie sprawy wymagajqce] postepowania HJ,/u,{niujc{cego powinno nastqpic 

nic poinie] ni: 11' ciC{gu niiesiqca. a sprm1'1' szczegolnie skotnplikowanej - nie poinie] iti: 11' 

ciqgn dwoch tniesiecy od dnia wszczecia postcpowania, ias 11' POSIGHJlI'cll1i" odwolawczvn. 

w ciqgu miesiqca od dnia otrzvtnania odwolania. Orgony lly:':s::ego stopnia tnogc; okreslac 

rodzaje spraw, ktore zolatwiane SC{ H' terminach krotszych ni: okreslone 11' ,II' 3. Do terntinow 

okreslonych 11' przepisach poprzedzajqcych nie wlicza si~ terminow przewiilziunych 11' 

przcpisach prawa diu dokonania okreslonych czynnosci, okresow zawieszenia postcpowania 

ora: okresow opoinien spowodowanych z H'im' stronv alho :: przvczyn niezaleznvch od 

organu. 

Pracownik organu administracji publicznej. kuny z nieuzasaclnionvch pr::ycyn nie 

::O!UIH'i! SjJruH~I' H terminie lub nie dopelnil obowiqzku wynikajqcego z art. 30 albo me 

zalatwil sprml)' H' dodatkowym terminie ustalonvm H' II/Y,{! art. 37 ,II' podlega 

odpowiedzialnosci porzqdkowej lub dvscvplinarne] albo I17ne/ odpowicdzialnosci 

przewidzianej H' przepisacl: prawa. 

Dccyzja powinna zawierac: oznaczemc organu administracji publicznej. date 

wydania, oznaczenie strony lub stron. powolanie podstawy prawnej. rozstrzvgniecic. 

uzasadnienie faktycznc i prawne, pouczenie. c::)' i H' jakitn trybie sluzy oil niej odwolanie, 

podpis z podaniem imienia i nazwiska ora: stanowiska s!lchm1'ego osoby upowaznione] do 

wydania decyzji. Decyzja. 11' stosunku do ktorej moze hyc' wniesione p01\'()dZIH'O do sqdu 

powszechnego lub skargc. do sqdu administracyjnego. powinna zawierac ponadto pouczenic 0 

dopuszczalnosci wniesienia powoclztwa lub skargi. 

Marek Olszewski - W6jt Gminy Lubicz, zapytany z jakich przyczyn wznowione w 

dniu 4 listopada 2003 r. postepowanie prowadzone bylo przez ponad piec miesiecy oraz 

dlaczego nie zastosowal sie do postanowienia SKO w Toruniu nakazujacego zakonczenie 

postepowania w ciagu czternastu dni, a takze z jakich powodow w decyzji z dnia 5 kwietnia 

2004 roku nie podano pouczenia 0 mozlivvosci wniesienia od nie odwolania oraz jakie 

konsekwencje wyciqgnql wobec os6b odpovviedzialnych za prowadzone przewlekle 

post~powanie poda!. ze: "Pos/~pml'Onie II'ZnOH'ione 11' dl/ill -/,11,2003r, prmmdzonc hy!o 

. . ~ 



rzeczywiscie przewlekle. poniewaz podjeta zostala probe ustalenia wszystkich stron 

postepowania. 11' szczegolnosci spadkobiercow pO zniarlym Zdzislawie Rygielskim. stwierdzic 

music , ze zastosowalem sie 11' pelni do postanowienia SKO Nr 27-28-l/LlI/03-0-l z dnia 

18JJ3,200-l r. poniewaz od dnia doreczenia decyzji ({}2JJ-I.200-l r.) do dnia wydania decyzji 

BUD. 7331--15-1-18/2001-200-1 z dnia 05JJ-I,200-lr. uplynely 3 dni . nie mialem zatem podstaw 

do wyciqgniecia konsekwencji S!lIZh011ych. 

Wg wyjasnien owczesnego kierownika rcferatu - Jana K., brak pouczenia 0 

inozliwosci wniesienia odwolania byl skutkient przeoczenia prz), redagowaniu decyzji", 

[Dowod, akta kontroli str.: 271 - 272J 

Wojt w dniu 21 kwietnia 2004 roku po rozpatrzeniu cdwolania Panstwa Malgorzaty i 

Waldemara Sz. otrzymanego w dniu 21 kwietnia 2004 r. od deeyzji Wojta z 5 kwietnia 2004 

r. znak BUD.7331-454-18/2001-2004 wydal decyzje znak. BUD. 7331-454-19/2001-2004, w 

ktorej orzckl uchylic swoja decyzje z dnia 5 kwietnia 2004 roku znak BLJD.7331-454

18/2001-2004 i odmowic uehylenia ostateeznej deeyzji Wojta z dnia 31 grudnia 2001 roku 

znak BUD. 7331-454/2001 dotyczacej ustalenia Panu Mariuszowi R. warunkow zabudowy i 

zagospodarowania tcrcnu dla zamicrzcnia inwestyeyjnego polcgajacego na budowie budynku 

handlowego przewidzianego do realizacji na dzialce 268/1 polozonej w micjscowosci Lubicz 

Dolny. 

Wojt w uzasadnieniu podkreslil m.in., zc odwolanie Panstwa Malgorzaty i Waldemara 

Sz. zostaje uwzglednione gdyz zaskarzona deeyzja z dnia 5 kwietnia 2004 roku nie zawierala 

pouezenia 0 mozliwosci wniesienia od nie odwolania eo stanowilo naruszenie art. 107 ustawy 

Kodeks postcpowania administraeyjnego. Jednoczesnie Wojt stwierdzil m.in .. ze decyzja 

Wojta z dnia 31 grudnia 2001 roku znak BUD. 7331-454/2001 nie zostanie uchylona gdyz 

ustalenia prowadzonego postcpowania wskazuja. ze nowa decyzja w tej sprawic moglaby 

odpowiadac w swej istoeie deeyzj i dotychczasowej. 

[Dowod. akta kontroli str.: 51 - 541 

Od deeyzji Wojta z dnia 21 kwietnia 2004 roku znak BUD.7331-454-18/2001-2004 

odwolanie do SKO w Toruniu zlozyli Panstwo Maria i Edward W. oraz Malgorzata i 

Waldemar Sz. odpowiednio w dniaeh 16 kwietnia 2004 r. oraz 4 maja 2004 r. 

[Decyzja, akta kontroli str.: 55 - 60J 

W dniu 24 ezerwea 2004 roku Samorzadowe Kolegium Odwolawcze w Toruniu po 

rozpatrzeniu odwolania Panstwa Malgorzaty i Waldemara Sz. zlozonego w dniu 4 maja 2004 

r. od deeyzji Wojta Gminy Lubiez z dnia 21 kwietnia 2004 roku znak BUD.7331-454

19/2001-2004 uchylajaca decyzje Wojta BUD.7331-454-18/2001-2004 z dnia 5 kwietnia 



20041'. i odmawiajaca uchylenia decyzji W6jta znak BUD 7331-454/2001 z 31 grudnia 2001 

1'. orzeklo, uchylic zaskarzona decyzje w calosci i umorzyc postepowanie pierwszej instancji". 

SKO w Toruniu w uzasadnieniu wskazalo. ze organ administracji publicznej pierwszej 

instancji wydal zaskarzone rozstrzygniecie niezgodnie z przepisem art. 132 k.p.a .. co stanowi 

podstawowa przyczyne uchylenia wydanego rozstrzygniecia i umorzenia postepowania 

przeprowadzonego przez organ pierwszej instancj i w trybie samokontroli. 

SKO w Toruniu w tym samym dniu tj. 24 czerwca 2004 roku podjelo decyzje po 

rozpatrzeniu odwolania Panstwa Marii i Edwarda W. oraz Malgorzaty i Waldemara Sz. 

wniesionych odpowicdnio w dniach 5 i 15 kwietnia 2004 r. od decyzj i Wojta z dnia 5 

kwietnia 2004 roku odrnawiajacej uchylenia ostatecznej decyzji W6jta Gminy Lubicz znak 

BUD. 7331-454/2001 aby uchylic zaskarzona decyzjc w calosci i przekazac sprawc do 

ponownego rozpatrzenia przcz organ pierwszej instancji. 

[Dowod. akta kontroli str.: 61 - 681 

Zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 107] ze zm.): Jezeli odwolanie wniosly 

wszystkie strony. 0 organ adntinistracii publicznej. kl(J}T wvdal decyzje. uzna. zc 10 odwolanie 

zasluguje 11' calosci }W zl1l':::g/~dnienie. mo:e wydac 11()11'({ decyzjc. It' ktore] uchvli lub zmieni 

zaskarzona decyzje. Przepis ,II' / stostijc sic tak:e It' przvpadku. g((r odwolanie wnios!a jedna 

ze stron, 0 pozostale stronv wyrazily :::god~ net uchylenie lub zmianc decyzji zgodnie z 

iqdanicm odwolania. Od nowej dccyzji SIIl:!:.1' stronotn odwolanie 

Marek Olszewski - W6jt Gminy l.ubicz, zapytany z jakich przyczyn wydal decyzje z 

dnia 21 kwietnia 2004 roku znak BUD.733]-454-19/2001-2004 uchylajaca decyzje Wojta 

BUD.7331-454-18/200 1-2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r. i odrnawiajaca uchylenia decyzji 

W6jta znak BUD 7331-454/2001 z 3] grudnia 2001 r. z naruszeniem przepisu 132 k.p.a. 

podal. ze: .Przyczyna wydania decyzji Nr BUD 733/--15-1-/9/2001-200-1 tno:c bye iylkojedna 

- niedostatcczna znajotnosc prawa pr:ez pracownikow i kierownika referat u budownictwa lub 

niewlasciwa interpretacja tych przepisow. ". 

[Dowod, akta kontrol i str.: 271 - 272] 

W dniu 19 sierpnia 2004 roku W6jt decyzja znak 7331-454-27/2001-2004 odmowil 

wznowienia postepowania administracyjnego uchylenia ostatecznej decyzji znak 

BUD.7331-454/2001 z dnia 31 grudnia 2001 r. W uzasadnieniu decyzji W6jt pedal, ze 

Panstwo Maria i Edward W. oraz Malgorzata i Waldemar Sz. me dotrzymali terminu 

6 Decyzja znak SKO-27-28-2/IU/04. 



okreslonego w Kodeksie postepowania administracyjnego do zlozenia podania 0 wznowienie 

postepowania. 

[Dow6d. akta kontroli str.: 69 - 70] 

Samorzadowe Kolegium Odwolawcze w dniu 4 listopada 2004 1'. po rozpatrzeniu 

odwolania Panstwa Malgorzaty i Waldcmara Sz. od decyzji W6jta z dnia 19 sierpnia 2004 

roku znak BUD.733 1-454-27/2001-2004 odmawiajacej wznowrerua postepowania 

administracyjnego i uchylenia ostatecznej decyzji znak BUD.733 1-454/200 I z dnia 31 

grudnia 200 I 1'.. podjelo decyzje znak SKO-27-28/5/Lu/03-04 0 uchyleniu zaskarzonej 

decyzji w calosci i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. Dccyzja ta wyrokiern 

Wojcw6dzkiego Sadu Administracyjnego \v Bydgoszczy z dnia 9 marca 2005 roku sygn. akt 

II SA/Bd 1203/04 zostala uchvlona. 

[Dowod, akta kontroli str.: 71 - 80] 

W dniu II sierpnia 2005 roku SKO w Toruniu po ponownym rozpatrzcniu odwolania 

Panstwa Malgorzaty i Waldemara Sz. od elccyzji Wojta r. dnia 19 sierpnia 2004 roku znak 

BUD.7331-454-27/2001-2004 odmawiajaccj wznowicnia postepowania administracyjnego i 

uchylenia ostatecznej dccyzji znak BUD.733 1-454/200 1 I dnia 31 gruelnia 2001 r.. podjelo 

dccyzje znak SKO - 27-28/6/Lu/03-05 0 uchyleniu zaskarzoncj decyzji w calosci i orzcklo 0 

odrnowic uchylenia, po wznowieniu postepowania. ostatccznej elecyzji zuak: BLJD.7331

454/200 I Wojta Gminy Lubicz z dnia 31 gruelnia 200 I r. dotyczacej ustalcnia Panu 

Mari uszowi R. warunkow zabuelowy zagospodarowania terenu ella zamierzcnia 

inwcsrycyjncgo polegajacego na buelowic budynku handlowego przewidziancgo do rcalizacji 

na dzialce nr 268/1 polozonej w Lubiczu Dolnyrn. 

[Dowod. akta kontrol i str.: 81 - 84] 

Decyzja znak SKO-27-28/4/Lll/03-04 z 26 sierpnia 2004 1'. Samorzadowe Kolegium 

Odwolawcze po rozpatrzcniu wniosk6w Panstwa Marii i Eelwarda W. oraz Malgorzaty i 

Waldemara Sz. w sprawie stwierdzenia niewaznosci elecyzji W6jta z dnia 31 gruelnia 2001 1'., 

odmowilo stwierelzenia niewaznosci dccyzji W6jta Gminy Lubicz znak BUD.7331-454/2001 

z 31 gruelnia 200 I r. dotyczacej ustalenia p. Mariuszowi R. warunkow zabudowy i 

zagospoelarowania terenu - decyzja Samorzadowego Kolegium Odwolawczego byla decyzja 

ostateczna, 

[Dowod, akta kontroli str.: 85 - 88J 

W dniu 14 pazdziernika 2004 roku SKO w Toruniu po rozpatrzeniu wniosku Panstwa 

Marii i Edwarda W. oraz Malgorzaty i Waldemara Sz. VI' sprawie ponownego stwierdzenia 

niewaznosci decyzji W6jta z dnia 31 grudnia 2001 r. znak BUD.7331-454/2001 z 31 gruelnia 

I/} 



200] r. dotyczacej ustalenia p. Mariuszowi R. warunkow zabudowy zagospodarowania 

terenu - orzeklo utrzymac w mocy zaskarzona decyzje. 

[Dowod, akta kontroli str.: 89 - 9]] 

Wojewoda Kujawsko - Pornorski decyzja znak WRRJOT.7]44-28/03 z dnia 5 

listopada 2004 r. stwierdzil niewaznosc decyzji Starosty Torunskiego z dnia 20 lutego 2003 r. 

znak AB.735]-4-7/2003 zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej Panu Mariuszowi 

R. pozwolenia na budowe budynku handlowego na dzialce nr 268/1 w Lubiczu Oolnym. 

[Dowod. akta kontroli str.: 207 - 2081 

W dniu 18 lutego 2005 roku Gto\vny Inspektor Nadzoru Budowlancgo wydal decyzje 

znak OR/OR7/ANG/44] 2/3357/04/05. w ktorej utrzymal w mocy dccyzjc Wojewody 

Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 listopada 2004 r. Nr WRR/0T,7144-28/03 stwierdzajaca 

nicwaznosc dccyzji Starosty Torunskiego z dnia 20 lutego 2003 r, znak AB.7351-4-7/2003. 

[Dowod, akta kontroli str.: 209 - 2121 

Starosta Torunski po rozpatrzeniu wniosku Mariusza R. z 20 grudnia 2005 roo dccyzja 

Z dnia 13 marca 2006 roku znak AB.735 1-4-31 /05/06. zatwicrdzil projekt budowlany oraz 

zezwolil na dokonczeuic robot budowlanych budynku handlowego z. przylaczern wody i 

przylaczcm kanalizacji sanitarnej. z wykorzystaniem dojazdu z drogi publiczncj przcz dzialki 

o numerach geodezyjnych 635/1 0 i 277/13 w obrebie ewidcncyjnym Lubicz Dolny, 

przcwidzianego do rcalizacji w rniejscowosci I.ubicz Dolny. gmina Lubicz .. dzialka 0 

numerze geodezyjnym 268/1 w obrebie ewidencyjnym Lubicz Oolny. 

[Dowod, akta kontroli str.: 215 - 2181 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Lubicz Dolny. 

uchwalony przez Rade Gminy uchwala nr XU/490/05 z dnia 16 listopada 2005 r. 

(opublikowana w Ozienniku Urzedowym Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego nr 23. poz. 

338 z dnia 24 lutego 2006 1'.) zarowno w czesci graficznej jak i opisowej okresla pawilon 

handlowy realizowany na dzialce nr 268/1 w Lubiczu Dolnym jako dysharrnonizujacy 

krajobraz. 

Zgodnie z opinia sporzadzona w dniu 2 listopada 2006 roku przez Bogdana F. - autora 

opracowania projektu planu miejscowego czesci wsi Lubicz Oolny dotyczaca oznaczenia 

pawilonu handlowego realizowanego na dzialce nr 268/1 w Lubiczu Dolnym jako 

dysharmonizujacego krajobraz: .wprowadzone 11' tekscie planu zapisy zobowiqzujqce do 

przeksztalcenia istniejqcych obiektow uslugowvch \I' celu przywrocenia ladu przestrzennego 

ora: II' czesci graficznej " obiektu dysharmonizujqcego krajobraz " wvnikalo z nastepujqcych 

przeslanek": przesadnej wysokosci zabudowy realizowanego pawilonu wynoszqcej 3 
!' /J
.// . II 



kondygnacje tsasiadujqca iabudowa I kondygnacja). nie zachowania linii zabudowy 

okreslonei decyzja BUD. 7331--15-/;2001 z dnia 31 grudnia 2001 r. 

W celu przywrocenia hartnonii i ladu przestrzennego realizowanego pawilonu 

handlowego nalezy obniiyc go do wysokosc! budynku parterowego z dachem plaskim. 

dostosowac obiekt do linii ::a!JlId011'y okreslonej decyzja BUD. 7331--I5-1i]()OI z dnia 31 

grudnia 2()OI r. ora: uregulowac .\prml'Y tcrenowo-prawne, 

[00w6d. akta kontroli str.: 279 - 286] 

W dniu 13 wrzesnia 2006 roku W6jt Gminy Lubicz wystapil do Wojewody Kujawsko 

- Pomorskicgo 0 stwierdzenie nicwaznosci decyzji Starosty Torunskiego 7: dnia 13 marca 

2006 roku znak AB.7351-4-31/05/06 zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej 

pozwolenia na dokonczenic budowy budynku handlowego z przylaczem wody i przylaczem 

kanalizacji sanitarncj na dzialkach nr 268/1. 277/13 i 635/10 polozonych w micjscowosci 

l.ubicz Dolny. Jako podstawe stwierdzenia niewaznosci dccyzji W6jt uznal art. 156 ~ 2 

Kodeksu postepowania administracyjncgo, albowicm w jcgo opinii Starosta Torunski wydal 

decyzj~ 0 kontynuacji budowy na dzialkach nr 277/13 i 635/1 0 stanowiacych wlasnosc 

Gminy Lubicz -- dla ktorych inwcstor nie posiada prawn do dysponowania na cell'. budowlane. 

Wojt podkrcslil, ze pismcrn z dnia 29 lipca 2005 roku informowal Powiatowego lnspektora 

Nadzoru Budowlanego w Toruniu 0 nie posiadaniu przez inwcstora zgody na dysponowanie 

nieruchornosciami grninnymi na cell' budowlane oraz 0 braku mozliwosci wydania takicj 

zgody. Dodatkowo W6jt poinformowal. i.e wydana decyzja sprzeczna jest z dccyzja 0 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 31 grudnia 2001 roku znak 

BUD.7331-454/2001 gdyz budyuek na dzialce nr 268/1 usytuowany jest w odleglosci 

mniejszej niz 4 metry od granicy z dzialka 277/13. Ponadto W6jt wskazal, zc w jcgo ocenie

organem wlasciwym do zatwierdzenia projektu budowlanego i wyrazenie zgody na 

kontynuacje rob6t budowlanych jest organ nadzoru budowlanego a nie Starosta Torunski. 

[Dowod. akta kontroli str.: 213J 

3. Decyzje 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane przez Urzad w 

latach 2004 - 2006 (I p6Irocze). 

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marc a 2003 r. 0 planowaniu 

zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2003 r. 1\1' 80. poz. 717 ze zm.): 

Wniosek 0 ustalenie lokalizacji inwestvcji Celli publicznego powinien iawierac: /j 

t'o4;/
, 
( 



l ) okreslenie granic terenu objetego wnioskiem, przedstawionych no kopii mapy 

zasadniczej lub. II' przypadku je] braku. 170 kopii map)' katastralnei. przyjetych do 

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujqcych teren, kt orego wniosek 

dotyc:v. i obszaru, no ktory ta inwestycja bedzie oddzialy '1I'0(:, 11' skali 1.500 lub 1: !.OOO, all' 

stosunku do inwestycji liniowych rownie: II' skali 1. 2J)OO: 

2) charakterystvke inwestycji. obejmujqcq. 

a) okreslenie zapotrzebowania na wode. encrgi~ ora: sposobu odprowadzania lub 

oczyszczania sciekow, a iak:« innych potrzeb 1\' zakresie infrastruktury technicznej. a II' razie 

potrzeby rownie: sposobu unieszkodltwiania oclpadow, 

h) okreslenie plon01uI/7ego sposobu Z(/gospoc!or01lw7io terenu ora: charaktervstvki zabudowy 

i zagospodarowania terenu. 1\' frill przeznaczenia i gabcttvtov: projektowanych obiektow 

budowlanych. przedstawione wfonnie opisowej i graficznej. 

c) okreslenie charakterystycznych parametrow technicznych inwestycji ora: done 

charaktervzujqccjej wplvv: no srodowisko. 

Analizic poddano wszystkie wnioski 0 ustalenie warunkow zabudowy 0 charakierze 

uslugowo - handlowo - produkcyjnym. ktore wplynely do Urzedu w latach 2004 - 2006 (I 

polrocze) .. a takzc decyzje 0 warunkach zabudowy wydanc na podstawie tych wniosk6w. 

W ponizszej tabeli wykazano dane dotyczace wnioskow, ktore wplynely do Urzcdu w 

latach 2004 - 2006 (l polrocze) w celu ustalenia warunkow zabudowv 0 charaktcrzc 

uslugowo - handlowo - produkcyjnym: 
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[Dowod. akta kontrol i str.: 179 - 1841 

Marek Olszewski - W6jL Gminy Lubicz. zapytany z jakich przyczyn w Urzedzie \\ 

dziesicciu przypadkach wydano decyzje na podsiawie wnioskow niespelniajacych wymogi 

okreslonc w ustawie 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzcnnyrn. a takze 0 przyczyny. 

dla ktorych \\ dwudziestu trzcch przypadkach nic powiadomiono wnioskodawcy 0 

przyczynach niezalatwienia sprawy w terminie i wskazaniu nowego tcrrninu pedal. zc: .Przy 

rozpatrvwaniu tvch wnioskow , llS/O!0I10, ie zakres uchvhien formalnvch pozwal« 17(1 ich 

rozpatrzenie be: ryzyka wydania decvzji z naruszeniem prawa 

OdI10.\·Z([C su; do nicprawiillowosc! I)(J/egoj([(ych I1U 11Ie zalatwianiu spraw 11' 

obowiqzujqcvch terminach i brak zawiculoniien stron 0 takichfaktach l!IogC(. powtorzycjedvni« 

wviasnienia zawarte 11' odpowiedzi net pytani« 1.2 i 3. (dotyczacych skargi Pani h\y M. 

dopisek konirolera)". 

[Dowod. akta kontroli str.: 272 - 2721 

W okresie objetym kontrola \\. Urzedzic Gminy Lubicz wydano lacznie 47 dccyzji 0 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu doiyczacych budownictwa 0 charakterze 

uslugowo - handlowo - produkcyjnyrn. Z czego 27 dccyzj i wydano w roku 2004, oral po 10 

decyzji w roku 2005 i w pierwszym polroczu 2006 roku. 

[Dowod, akta kontroli str.: 195 - 205 J 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2003 r. Nr 80. poz. 717 ze zrn.): Wvdanie decyzji 

o warunkach zabudowy jest 1II0Z!i11 e jedynie 11' przypadku lqcznego spelnienia nastepujqcych 

~
warunkow. " 

J: ~
 



1)	 co najmniej jedna dzialka sqsiednia, dostepna z fej sante] drogi publicznej, jest 

zahudowana \1' sposob pozwalajqcy na okreslenie wvmagan dotyczqcych nowej zabudowy 

11' zakresie kontynuacji funkcji. parametrow. cech i wskainikow ksztaltowania zabudowy 

ora: zagospodarowania terenu. 11' tym gabarytov; i formy architektoniczne] obiektow 

budowlanych. linii zabudowy ora: intensvwnosci wykorrystan!« terenu: 

2) teren ma dostep do drogi publicznej: 

3) istniejqce lub projektowane uzbrojenie terenu. uwzglednienient ust. 5, jest 

wystarczajqce dla zatnierzenia budowlanego; 

-I)	 teren nie \1)'llwga nzyskania zgody nit zniiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnvch nit 

ccle nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskanq przy sporzqdzaniu 

niiejscowych planow. ktore utracily moe net podstawie art. 67 ustawy. 0 ktorej mowa 11' 

art. 88 ust. I: 

5)	 decyzjajest zgodna z przepisami odrebnynti. 

Badaniu kontrolncmu poddano wszystkie decyzjc 0 ustalcniu warunkow zabudowy 

obiektow 0 charakterze uslugowo - handlowo - produkcyjnym wydanych w Urzedzie w 

latach 2004- 2006 (I polroczc) (z czcgo 27 decyzji wydanych w roku 2004. ] 0 decyzji 

wydanych w 2005 roku oraz ] 0 dccyzji wydanych \\ I polroczu 2006 roku). W wyniku 

przeprowadzoncj analizy stwierdzono. ze w przypadku 47 badanych decyzj i zostaly spelnionc 

warunki okreslone wart. 61 ust. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

[Dowod. akta kontroli str.: ] 95- 205 J 

() 
II 

1 



Kontroler poinforrnowal Marka Olszewskiego - W6jta Gminy Lubicz 0 przyslugujacyrn 

mu praWle: 

zgloszenia pisernnych. umotywowanych zastrzezen CO do ustalen zawartych w 

protokole kontroli przed podpisaniem protokolu kontroli, w terminic 14 dni od daty 

otrzymania niniejszego protokolu kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy 0 NIK): 

odmowy podpisania niniejszego protokolu kontroli. '/ jednoczcsnym obowiazkiern 

zlozenia na t~ okolicznosc wyjasnien dotyczacych przyczyn odmowy podpisania 

protokolu kontroli, w terminie 7 dni (art. 57 ust. 1 ustawy 0 NJK): vv przypadku 

zgloszenia zastrzezcn. terrnin 7 dni - zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy 0 NJK - bicgnie 

od dnia otrzymania ostatecznej uchwaly w sprawic ich rozpatrzenia: 

zlozenia z wlasnej inicjatywy na pismic dodatkowych wyjasnicn co do przyczyn i 

okolicznosci powstania nieprawidlowosci opisanych w niniejszyrn protokole kontroli. 

w terrninic uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy 0 N IK). 

............p/./!f:.f .
 
rniejscowosc i data podpis k(~trolcra 

Jl//;!6:E{.... /L .... 
rniejscowosc i data Marek Olszewski
 

W 6j l (Jill illy l.ubicz
 

Protok61 niniejszy sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach. Z czego jcdcn 

dnia 28 listopada 2006 roku przekazano Markowi Olszewskiernu - W6jtowi Gminy Lubicz. 

, (7 
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podpis kontrolera 
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