
 

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów:      @OtwartyUrsynow |      @OtwartyUrsynow | www.otwartyursynow.pl 

Stowarzyszenie 

Otwarty Ursynów  

 

   Warszawa, 2 sierpnia 2017 r.  

Arkadiusz Kuranowski  
Dyrektor Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa 
m.st. Warszawy 
pl. Starynkiewicza 7/9 
02-015 Warszawa 
 
Zdzisław Sipiera  
Wojewoda Mazowiecki 
pl. Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa 
 
 
Do wiadomości:  
Hanna Gronkiewicz-Waltz  
Prezydent m.st. Warszawy  
pl. Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa 
 

SKARGA  

NA DZIAŁANIE ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE  

- WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA I DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NADZORCZYCH 

Prosimy podjęcie pilnych działań nadzorczych w związku opisanym poniżej naruszeniem przez Zarząd 

Transportu Miejskiego w Warszawie (Dalej „ZTM”) postanowień Zarządzenia Nr 811/2017 r. 

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na 

okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których 

organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy (dalej 

„Zarządzenie”) w trakcie prowadzonej obecnie procedury oddawania w dzierżawę działki nr 7/6 z 

obrębu 1-10-27 u zbiegu ul. Filipiny Płaskowickiej i al. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.  

Zgodnie z § 3 pkt 2 Załącznika nr 1 do ww. Zarządzenia przygotowanie każdej nieruchomości 

przeznaczonej do wydzierżawienia obejmuje w szczególności uzyskanie opinii wydziału właściwego do 

spraw architektury i budownictwa dla właściwej dzielnicy, z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych 

do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 dni. Przedmiotowe działania przygotowujące 

przeprowadzane są zawsze przed wystawieniem nieruchomości do wydzierżawienia. 

 

W dniu 11 lipca 2017 r. ZTM na swojej stronie internetowej: http://www.ztm.waw.pl/?c=702&l=1 

zamieścił ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (w załączeniu). 

http://www.ztm.waw.pl/?c=702&l=1


 

 

W wykazie nr 5/2017 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Dyrektor ZTM, działający w 

imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, podał do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 

ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej „Ustawa”), że nieruchomość zlokalizowana przy zbiegu 

ul. Filipiny Płaskowickiej i al. Komisji Edukacji Narodowej, działka nr 7/6 z obrębu 1-10-27, 

przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze konkursu ofert (przetargu).  

Jednak ZTM przed podaniem wykazu nieruchomości do wydzierżawienia (ww. wykaz nr 5/2017) do 

publicznej wiadomości nie uzyskał opinii wydziału właściwego wydziału do spraw architektury i 

budownictwa dla dzielnicy Ursynów, a tym samym dopuścił się naruszenia ww. § 3 pkt 2 Załącznika 

nr 1 do Zarządzenia. Potwierdził to odpowiedzią znak UD-XII-WOM-KO/12714/17 Urząd  m.st. 

Warszawy, Dzielnicy Ursynów, Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy w dniu 02.08.2017 r. (w załączeniu) 

w odpowiedzi wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zarejestrowany pod nr CRWIP/5302/17. 

W piśmie tym stwierdzono, że zarówno Wydział Architektury i Budownictwa, jak również Wydział 

Ochrony Środowiska, a także Wydział Infrastruktury, nie opiniowały przygotowania do 

wydzierżawienia dz. nr ewidencyjny 7/6 z obrębu 1-10-27. 

Z ostrożności podnosimy także możliwość naruszenia § 3 pkt 3 Załącznika nr 1 do ww. Zarządzenia, 

który przewiduje uzyskanie opinii również z wydziałów właściwych do spraw infrastruktury dla 

dzielnicy oraz wydziałów właściwych do spraw ochrony środowiska.  

Jednocześnie chcielibyśmy wskazać, iż ZTM nie może w ogóle zgodnie z prawem przeznaczyć ww. 

działki na dzierżawę na cele komercyjne, w tym do zaspokojenia potrzeb handlu na wolnym powietrzu 

(targowisko), bo ZTM dysponuje przedmiotową nieruchomością na podstawie decyzji nr 

2/GK/WO/2016 Prezydenta m.st. Warszawy o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Zarządu 

Transportu Miejskiego z dnia 29.01.2016 r. (dalej „decyzja”) z przeznaczeniem wyłącznie na cele 

statutowe ZTM, które obejmują wyłącznie cele związane z komunikacją miejską. Z tej decyzji wynika 

również, iż ZTM będzie korzystał z nieruchomości jedynie na cel publiczny, a nie komercyjny. Zatem 

wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości na cel wskazany w ww. wykazie nr 5/2017 – pod 

targowisko – będzie oznaczało rażące naruszenie zapisów tej decyzji.  
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