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SKARGA  

NA DZIAŁANIE ZARZĄDU MIENIA M.ST. WARSZAWY i BIURA MIENIA i SKARBU PANSTWA 

M.ST. WARSZAWY 

- WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA I DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NADZORCZYCH 

Prosimy o podjęcie pilnych działań nadzorczych w związku z opisanym poniżej naruszeniem 

przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy w Warszawie (Dalej „ZM”) 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 (załącznik 2 – pismo Biura Mienia m.st. Warszawy z dnia 

28.07.2017 r., które potwierdza taki obowiązek). 

W dniu 20 grudnia 2017 r. ZM na swojej stronie internetowej: 

http://www.zmw.waw.pl/ogloszenia/wykazy/nr36.pdf zamieścił ogłoszenie o wykazie 

http://www.zmw.waw.pl/ogloszenia/wykazy/nr36.pdf


nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (w załącznik 3). W wykazie nr 

36/2017 o przeznaczeniu przez Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy do dzierżawy na 

czas oznaczony nieruchomość nr 7/6 z obrębu 1-10-27 przy ul. Płaskowickiej, 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. 

ZM przed podaniem wykazu nieruchomości do wydzierżawienia (wykaz nr 37/2017)  

do publicznej wiadomości nie uzyskał opinii wydziału właściwego 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-WAB-

U.1431.1.2018.EBA Urząd  m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów w dniu 10.01.2018 r. 

(załącznik 4) w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, 

zarejestrowany pod nr CRWIP/118/18. W piśmie tym stwierdzono, że Wydział Architektury i 

Budownictwa nie opiniował przygotowania do wydzierżawienia dz. nr ewidencyjny 7/6 z 

obrębu 1-10-27 przed ogłoszeniem.  

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, gdyż 

takowe opinie prawdopodobnie także nie zostały przedstawione, mimo ich zasadności.  

Jednocześnie chcielibyśmy wskazać, iż prowadzona procedura dzierżawy może być 

obarczona innym błędem prawnym dotyczącym wygaszenia prawa trwałego zarządu 

ustanowionego na mocy decyzji nr 2/GK/WO/2016 Prezydenta m.st. Warszawy na rzecz 

Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie z dnia 29.01.2016 r.  Postępowanie 

administracyjne w tej sprawie zostało przeprowadzone w imieniu Prezydent m.st. Warszawy 

przez Biuro Mienia i Skarbu Państwa m.st. Warszawy (dalej „BM”) i zakończyło się wydaniem 

przedwcześnie decyzji administracyjnej nr 8/BM/WMM/2017 w przedmiocie wygaszenia 

prawa trwałego zarządu. W dniu, w którym zostało wydana decyzja, zostało jednocześnie 

wydane postanowienie nr 6/BM/WMM/2017 w przedmiocie niedopuszczenia 

Stowarzyszenia Otwarty Ursynów (dalej „Stowarzyszenie”) do udziału w postępowaniu o 

wygaszenie prawa trwałego zarządu ustanowionego decyzją nr 2/GK/WO/2016 z 29 stycznia 

2016 r. na rzecz ZTM. Organ pierwszej instancji wydał decyzję, mimo, iż Stowarzyszeniu 

przysługiwała możliwość złożenia zażalenia do SKO. W ten sposób uniemożliwiono 

Stowarzyszeniu wzięcie udziału w postępowaniu nie z własnej winy, a postępowanie 

administracyjne zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów i zakończone 

przedwcześnie. Wniosek o dopuszczenie Stowarzyszenia go jako organizacji społecznej do 

udziału w postępowaniu administracyjnym został złożony w terminie. Organ pierwszej 

instancji w ten sposób pominął w postępowaniu administracyjnym udział organizacji 

http://m.st/
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społecznej, która winna wziąć w nim udział, przeprowadził dowolną i wybiórczą ocenę 

materiału dowodowego oraz nie zapewnił stronom pełnego udziału w postępowaniu 

administracyjnym, w szczególności uniemożliwienia stronom przedstawienia nowych 

dowodów i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji.  

W tej sprawie Stowarzyszenie złożyło zażalenie do SKO na postanowienie nr 

6/BM/WMM/2017 oraz wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego 

zakończonego wydaniem decyzji nr 8/BM/WMM/2017.  
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Załączniki: 

1. Odpis z KRS 

2. Pismo Biuro Mienia m.st. Warszawy z dnia 28.07.2017 r.  

3. Wykaz nr 36/2017 o przeznaczeniu przez Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy do 

dzierżawy na czas oznaczony nieruchomość nr 7/6 z obrębu 1-10-27 przy ul. Płaskowickiej 

4. Odpowiedź Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Ursynów z dnia10.01.2018 r.  

 

 

 

 

 
Do wiadomości: 
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