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Stowarzyszenie Otwarty Ursynów  

Nr KRS: 0000664986 

 

 

 

 

 

 

        Warszawa, dnia 13 lutego 2018 r. 

 

 

        Pani 

Hanna Gronkiewicz-Waltz 

Prezydent m. st. Warszawy 

 

WNIOSEK O KONTROLĘ 

 

 W związku z § 22 ust. 3 pkt 2) regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy, 

stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 312/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 

4 kwietnia 2007 r., zwracamy się do Pani Prezydent z wnioskiem o przeprowadzenie 

w Urzędzie m.st. Warszawy - w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa oraz jednostkach 

organizacyjnych m.st. Warszawy, tj.: w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie, 

Zarządzie Mienia m.st. Warszawy - kontroli w zakresie:  

 

1. prawidłowości przeprowadzenia procedury dzierżawy nieruchomości nr 7/6 z obrębu 

1-10-27 w związku z ogłoszeniem 11 lipca 2017 r. wykazu nr 5/2017 nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę, prowadzonej przez Zarząd Transportu 

Miejskiego w Warszawie, 

2. zasadności likwidacji pętli autobusowej Natolin Północny, przez Zarząd Transportu 

Miejskiego w Warszawie, 

3. zasadności zmiany statusu prawnego nieruchomości pętli autobusowej Natolin 

Północny oraz procedury dzierżawy nieruchomości nr 7/6 z obrębu 1-10-27, w tym 

zasadności wygaszenia prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zarządu 

Transportu Miejskiego w Warszawie decyzją nr 2/GK/WO/2016 Prezydenta m.st. 

Warszawy z 29 stycznia 2016 r., prawidłowości prowadzonej procedury wygaszenia 

ww. prawa trwałego zarządu przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa 

i prawidłowości prowadzonej procedury dzierżawy ww. nieruchomości przez Zarząd 

Mienia m.st. Warszawy,  
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pod kątem zgodności z zasadami legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. 

 

UZASADNIENIE 

Ad. 1, 2 

Zarząd Transportu Miejskiego (zwany w dalszej części pisma „ZTM”) dysponował 

nieruchomością (działką) składającą się na pętlę autobusową (działka nr 7/6 z obrębu 1-10-27) 

na podstawie decyzji nr 2/GK/WO/2016 Prezydenta m.st. Warszawy o ustanowieniu trwałego 

zarządu na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego z 29 stycznia 2016 r. z przeznaczeniem 

wyłącznie na cele statutowe ZTM, które obejmują wyłącznie cele związane z komunikacją 

miejską oraz korzystanie z nieruchomości jedynie na cele publiczne (statutowe, związane z 

komunikacją miejską), nie zaś komercyjne. ZTM wystąpił o ustanowienie trwałego zarządu 

do wyżej wymienionej nieruchomości 19 września 2012 r.. 

W dniu 11 lipca 2017 r. ZTM na swojej stronie internetowej zamieścił ogłoszenie 

o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 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, 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). 

ZTM przed podaniem wykazu nieruchomości do wydzierżawienia 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 Nr 811/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 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 dalej „Zarządzenie”). Potwierdził to w piśmie znak UD-XII-

WOM-KO/12714/17 Urząd m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów, Wydział Organizacyjny dla 

Dzielnicy 2 sierpnia 2017 r. (załącznik nr 1), przedłożonym w odpowiedzi na 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. 

Zgodnie z § 3 pkt 2 Załącznika nr 1 do 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, o czym świadczy m.in. odpowiedź z Biura Mienia Miasta 

i Skarbu Państwa z 28 lipca 2017 r. (CRWIP 5359/17 – załącznik nr 2) 
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Ponadto, ZTM nie mógł zgodnie z prawem przeznaczyć ww. działki na dzierżawę na 

cele komercyjne, w tym do zaspokojenia potrzeb handlu na wolnym powietrzu (targowisko), 

ponieważ dysponował przedmiotową nieruchomością na podstawie decyzji Prezydenta m.st. 

Warszawy z dnia 29 stycznia 2016 r. nr 2/GK/WO/2016 o ustanowieniu trwałego zarządu na 

rzecz Zarządu Transportu Miejskiego z przeznaczeniem wyłącznie na cele statutowe ZTM, 

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

iż ZTM powinien korzystać z nieruchomości jedynie na cele publiczne, a nie komercyjne. 

Zatem wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości na cel wskazany w ww. wykazie nr 

5/2017 – pod targowisko – oznaczałoby rażące naruszenie postanowień tej decyzji.  

W wyniku działań stron społecznych, m.in. po złożeniu skargi/wniosku o podjęcie 

działań nadzorczych w tej sprawie, nie doszło do wydzierżawienia wyżej wskazanej 

nieruchomości, niemniej jednak w wyniku działań ZTM mogło dojść do narażenia m.st. 

Warszawy na szkodę i do naruszenia postanowień Zarządzenia.  

 

Pętla autobusowa Natolin Północny funkcjonowała do 1 grudnia 2017 r. Od 2 grudnia 

autobusy nie korzystają z pętli, a parkują na zatoczkach wyznaczonych na ulicach. Likwidacja 

pętli ma związek z próbą przeniesienia w to miejsce prywatnego bazarku, a nie jak twierdzi 

ZTM, z budową Południowej Obwodnicy Warszawy. Z pisma GDDKiA z dnia 11 lipca 2017 r. 

(załącznik nr 3) wynika, że budowa Południowej Obwodnicy Warszawy nie wymaga 

likwidacji pętli. W konsekwencji jej likwidacja przez ZTM, który korzystał z nieruchomości 

na podstawie decyzji o trwałym zarządzie, nastąpiła bez żadnej potrzeby podyktowanej 

interesem publicznym. Likwidacja pętli przez ZTM w czasie budowy obwodnicy wyrządza 

wręcz szkodę dla interesu publicznego, gdyż np. w przypadku awarii metra pętla może być 

potrzebnym elementem obsługi komunikacyjnej na Ursynowie. Autobusy parkujące na 

poboczu ulicy zakłócają natomiast płynność ruchu, niejednokrotnie go tamując, jak np. 

autobusy linii 136. Ponadto ZTM wprowadził zmiany tras autobusów (wydłużył je), co 

spowodowało nieuzasadnione dodatkowe wydatki (dłuższe trasy, więcej paliwa). Potwierdza 

to sam ZTM pismem z 18 grudnia 2017 r. (załącznik nr 4).  

 Co więcej, naszym zdaniem, likwidacja pętli została celowo przyśpieszona celem 

umożliwienia wydzierżawienia nieruchomości pętli na cele komercyjnego targowiska, którym 

zarządza radny dzielnicy Ursynów Piotr Karczewski, jako prezes Stowarzyszenia Kupców 

i Inwestorów Giełdy „Na Dołku”. Z pisma ZTM z 13 września 2017 r. (Załącznik nr 5) 

wynika, że do likwidacji pętli miało dojść dopiero po wybudowaniu przystanków zastępczych 

przez wykonawcę Południowej Obwodnicy Warszawy. Dlatego też koszty opisane 

w załączniku nr 4 są zupełnie nieuzasadnione, gdyż wprowadzona organizacja tras autobusów 

nie miała żadnego związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy (załącznik nr 6 – 

odpowiedź z GDDKiA z 24 stycznia 2018 r.), mając jedynie na celu wykazanie, że ZTM nie 

użytkuje nieruchomości zgodnie z jej celem przeznaczenia określonym w decyzji o trwałym 

zarządzie, jest ona mu zbędna, co stanowiło podstawę do wygaszenia trwałego zarządu i 
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przekazania nieruchomości do innej jednostki organizacyjnej, tj. do Zarządu Mienia m.st. 

Warszawy.  

 

Ad. 3.  

Wskazujemy również, że Zarząd Mienia m.st. Warszawy w Warszawie (dalej 

„ZM”) może, podobnie jak wcześniej ZTM, naruszać postanowienia Zarządzenia 

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. Część uzasadnienia w tej sekcji została pominięta, ponieważ jest ona zbieżna 

z argumentacją przedstawioną powyżej. 

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

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

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (w załącznik 7). 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, na podstawie 

art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podał do publicznej wiadomości, 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 36/2017) 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 10 stycznia 2018 r. 

(załącznik 8) 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. Należy także wskazać, iż ZM prowadził korespondencję 

dotyczącą dzierżawy ww. nieruchomości, ale po terminie ogłoszenia wykazu nr 36/2018. 

Niezależnie od faktu, że ZM nie przestrzegał postanowień Zarządzenia, to z opinii 

uzyskanych z urzędu dzielnicy Ursynów wynika, iż one brak jest możliwości dzierżawy ww. 

nieruchomości na targowisko, gdyż warunki zabudowy wydane dla tej nieruchomości dotyczą 

pasażu handlowego, a nie targowiska, a jest to innego rodzaju obiekt budowlany (załącznik 

nr 9). 

 Dodatkowo informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wyłącznie 

wniosek Stowarzyszenia Kupców Inwestorów Giełdy „Na Dołku”, co może wskazywać na 

fikcyjność przeprowadzonej procedury dzierżawy spowodowaną ograniczeniem funkcji 

terenu.  

 

 Jednocześnie chcielibyśmy wskazać, iż prowadzona procedura dzierżawy może być 

http://www.zmw.waw.pl/ogloszenia/wykazy/nr36.pdf
http://m.st/
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obarczona innym błędem prawnym dotyczącym wygaszenia prawa trwałego zarządu 

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

ZTM z 29 stycznia 2016 r. Postępowanie administracyjne w tej sprawie zostało 

przeprowadzone w imieniu Prezydent m.st. Warszawy przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu 

Państwa m.st. Warszawy (dalej „BM”) i mogło zakończyć się wydaniem przedwcześnie 

decyzji administracyjnej nr 8/BM/WMM/2017 w przedmiocie wygaszenia prawa trwałego 

zarządu. W dniu, w którym została 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. BM wydało decyzję, mimo iż Stowarzyszeniu przysługiwała możliwość złożenia 

zażalenia do SKO. W ten sposób uniemożliwiono Stowarzyszeniu wzięcie udziału w imieniu 

mieszkańców w postępowaniu nie z własnej winy, a postępowanie administracyjne mogło 

zostać przeprowadzone z naruszeniem przepisów i zakończone przedwcześnie. Wniosek o 

dopuszczenie Stowarzyszenia jako organizacji społecznej do udziału w postępowaniu 

administracyjnym został złożony w terminie. BM w ten sposób pomięło w postępowaniu 

administracyjnym udział organizacji społecznej, która winna wziąć w nim udział, 

przeprowadziło dowolną i wybiórczą ocenę materiału dowodowego oraz nie zapewniło 

stronom pełnego udziału w postępowaniu administracyjnym, w szczególności uniemożliwiło 

stronom przedstawienia nowych dowodów i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji.  

 

Podsumowując pragniemy podkreślić, iż biura m.st. Warszawy i inne jednostki 

organizacyjne m.st. Warszawy zgodnie z art. 50 ustawy o samorządzie gminnym powinny 

gospodarować mieniem komunalnym przy zachowaniu szczególnej staranności przy 

wykonywaniu zarządu, obrotem  tym mieniem zgodnie z przeznaczeniem tego mienia, przy 

zachowaniu zasad ogólnych, tj. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. 

 

Mając na uwadze powyższe wnioskujemy jak na wstępie. 

  

Podpisy: 

 

 

 

Załączniki: 

1. Pismo Urzędu Dzielnicy Ursynów z 2 sierpnia 2017 r., znak UD-XII-WOM-

KO/12714/17 Urząd m.st. Warszawy, CRWIP/5302/17 

2. Odpowiedź Biura Mienia i Skarbu Państwa z 28 lipca 2017 r. (CRWIP 5359/17)  

3. Pisma GDDKiA z 11 lipca 2017 r. 

4. Pismo ZTM z 18 grudnia 2017 r. 
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5. Pismo ZTM z 13 września 2017 r. 

6. Pismo GDDKiA z 24 stycznia 2018 r. 

7. Wykaz nr 36 – o przeznaczeniu przez Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy do 

nieruchomości do dzierżawy 

8. Pismo Urzędu Dzielnicy Ursynów z 10 stycznia 2018 r., znak UD-XII-WAB-

U.1431.1.2018.EBA  

9. Pismo Urzędu Dzielnicy Ursynów z 6 lutego 2018 r., UD-XII-WAB- 

U.1431.18.2018.EBA, CWIP/896/18 

 

http://m.st/

