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Rola instytucji rządowych, samorządowych  

i naukowych w zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwoju: 

Część II 
dr Halina Siemko-Tomaszewska, kwiecień 2018 

Obyś żył w interesujących czasach - chińskie przekleństwo. 

I. Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie zawiera analizę korespondencji i przepisów prawnych dotyczących  

planowania zagospodarowania niewielkiej działki (14/5 z obrębu 1-01-02), bezpośrednio 

graniczącej z Zespołem przyrodniczo-krajobrazowym Parkiem SGGW1 należącym do 

Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jest to kontynuacja opracowania pt. 

Rola instytucji rządowych, samorządowych i naukowych w zrównoważonym  

i odpowiedzialnym rozwoju2, z lutego 2018r. 

 

Rysunek 1. Omawiany terem – Park SGGW i działka 14/5 

Mimo, że opisane studium przypadku dotyczy niewielkiej działki, ilustruje problem bardzo 

złożony. W takiej sytuacji można przyjąć postawę pesymisty lub optymisty.3 Autorka 

niniejszego opracowania postanowiła podejść do tematu z pewną dozą optymizmu zakładając, 

że nowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stanowi szanse dla pozytywnych 

zmian w Polsce  oraz że Konstytucja biznesu przyczyni się do wzrostu gospodarczego 

zachowując zasady zrównoważonego rozwoju. 

 

                                                           
1 http://zielona.um.warszawa.pl/tereny-zielone/obszary-i-obiekty-chronione/zespol-przyrodniczo-
krajobrazowy-park-sggw 
2 http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/03/OPRACOWANIE.pdf 
3 „Pesymista widzi trudności w każdej możliwości, optymista widzi możliwości w każdej trudności” 

(Winston Churchill) 

http://zielona.um.warszawa.pl/tereny-zielone/obszary-i-obiekty-chronione/zespol-przyrodniczo-krajobrazowy-park-sggw
http://zielona.um.warszawa.pl/tereny-zielone/obszary-i-obiekty-chronione/zespol-przyrodniczo-krajobrazowy-park-sggw
http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/03/OPRACOWANIE.pdf
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Oto fragment Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.)4 

Po dwudziestu sześciu latach funkcjonowania samorządu lokalnego i siedemnastu latach 
– regionalnego widać wyraźnie, że potrzebne są nowe inicjatywy w tym obszarze 
zmierzające do zmniejszenia stopnia rozbieżności pomiędzy samorządami i rządem oraz 
odejścia od sztywno określonych kompetencji różnych podmiotów w wykonywaniu zadań 
państwa na rzecz budowy wieloszczeblowego systemu współdziałania i partnerstwa. 
System taki, wykorzystując synergię działań różnych podmiotów publicznych, 
tworząc warunki współpracy administracji z podmiotami prywatnymi, środowiskiem 
naukowym i społeczeństwem, będzie w stanie taniej i efektywniej przyczyniać się do 
osiągania celów o charakterze rozwojowym, których realizacja prawie nigdy nie jest 
sferą wyłączonej kompetencji poszczególnych instytucji państwa. W jego ramach 
samorządy terytorialne, podobnie jak inne podmioty, będą mogły także współplanować, 
współdecydować i na zasadzie dzielonej odpowiedzialności realizować samodzielnie 
bądź we współpracy przedsięwzięcia niezbędne dla osiągania założonych celów 
rozwojowych. [str. 383] 

Jak wynika z poniższej definicji, rozwój odpowiedzialny zawiera założenia rozwoju 

zrównoważonego: 
Odpowiedzialny rozwój to rozwój z myślą o przyszłych pokoleniach 
Rozwój odpowiedzialny to rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być 
realizowane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń. Istotne jest odpowiednie 
kształtowanie relacji pomiędzy konkurencyjnością gospodarki, dbałością o środowisko oraz 
jakością życia. Odpowiedzialny rozwój odnosi się więc zarówno do kwestii gospodarczych, 
społecznych, środowiskowych, terytorialnych, jak i instytucjonalnych. Oznacza rozwój 
społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej. [str. 35] 

6 marca 2018r. prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet pięciu nowych ustaw składających 

się na KONSTYTUCJĘ BIZNESU, które wejdą w życie 30 kwietnia 2018 r. : 

1. Ustawa Prawo przedsiębiorców5, 

2. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy, 

3. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, 

4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy 

dotyczące działalności gospodarczej. 

Najważniejszą z tych ustaw jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi (nowelizowaną ponad 

90 razy) Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004r.6 Prawo przedsiębiorców 

zawiera zasadę co nie jest PRAWEM zabronione, jest dozwolone oraz  zasadę 

domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości 

faktycznych na jego korzyść. 

Niestety, zasady te budzą sporo wątpliwości. Prof. Witold Orłowski, zwraca uwagę na fakt, że 

urzędnicy potrafią obejść prawo. Zdaniem profesora 
proponowana zasada rodzi (…) takie ryzyko, że PRAWODAWCA może o czymś 

zapomnieć, stworzyć lukę w prawie i oczywiście „sprytni” ludzie mogą ją wykorzystać.7 

                                                           
4 http://www.miir.gov.pl/media/48672/SOR.pdf 
5 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/646/1 
6 https://www.mpit.gov.pl/strony/sprawdz-jakie-ulatwienia-w-prowadzeniu-biznesu-czekaja-na-
przedsiebiorcow/ 
7 http://www.se.pl/wiadomosci/opinie/prof-witold-orlowski-urzednicy-potrafia-obejsc-

prawo_917105.html 

http://www.miir.gov.pl/media/48672/SOR.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/646/1
https://www.mpit.gov.pl/strony/sprawdz-jakie-ulatwienia-w-prowadzeniu-biznesu-czekaja-na-przedsiebiorcow/
https://www.mpit.gov.pl/strony/sprawdz-jakie-ulatwienia-w-prowadzeniu-biznesu-czekaja-na-przedsiebiorcow/
http://www.se.pl/wiadomosci/opinie/prof-witold-orlowski-urzednicy-potrafia-obejsc-prawo_917105.html
http://www.se.pl/wiadomosci/opinie/prof-witold-orlowski-urzednicy-potrafia-obejsc-prawo_917105.html
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Jeśli chodzi o tę zasadę, to wiele wątpliwości budzi wspomniane studium przypadku. Otóż, 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa jest aktem 

PRAWA miejscowego, ale zawiera błędy w obszarze do  którego należy omawiana działka. 

Zanim MPZP zostanie zmieniony, to nadal obowiązuje i nowy właściciel działki bezpośrednio 

sąsiadującej z Parkiem SGGW może próbować „sprytnie” to wykorzystać.  

Po przeanalizowaniu procesu planowania zagospodarowania wspomnianej działki, nasuwają 

się podstawowe pytania:  

1. Czy Polska jest rzeczywiście demokratycznym państwem prawnym, gdzie obowiązuje 

rozwój zrównoważony, co zapewnia nam Konstytucja RP: 

• Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, 

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. 

• Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego 

terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo 

obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując 

się zasadą zrównoważonego rozwoju. 

2. Czy ustawa Prawo ochrony środowiska oraz Ustawa o ochronie przyrody są 

przestrzegane? 

3. Czy przestrzegana jest Europejska Karta Samorządu Lokalnego8? 

4. Czy Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nie podzieli losu poprzednich 

strategii i czy przyczyni się do pozytywnych zmian w Polsce? 

 

II. Analiza MPZP rejonu Starego Mokotowa dla obszaru ograniczonego 

ulicami Rakowiecka, al. Niepodległości i ul. Bruna. 

 
Rysunek 2. Rysunek planu rejonu Starego Mokotowa9 z zaznaczonym obszarem 

analizowanym w niniejszym opracowaniu. 

                                                           
8 http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZALACZNIK-3-EKSL.pdf 
9 Materiały do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa – Faza VI – 
Uchwalenie Planu. 

http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZALACZNIK-3-EKSL.pdf
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Pierwsze wzmianki o przystąpieniu do tworzenia planu zagospodarowania rejonu Starego 

Mokotowa pochodzą z poprzedniego stulecia. 16 grudnia 1999 r. Rada Gminy Warszawa 

Centrum podjęła Uchwałę Nr 277/XVII/99 o przystąpienia do opracowania planu miejscowego, 

co ogłoszono w Życiu Warszawy 12 grudnia 2001 r.  

2 sierpnia 2003 r. Wojewoda Mazowiecki, rozporządzeniem nr 49,  wyznaczył Zespół 

przyrodniczo-krajobrazowy (Dz. Urz. Art. Maz. Nr 235, poz. 6133):  
U zbiegu al. Niepodległości z ul. Bruna, przy budynkach SGGW skrywa się oaza zieleni. 

Działkę o powierzchni 16,5 tys. m kw. porastają stare drzewa. Stanowi ona własność 

najstarszej i największej uczelni rolniczej w Polsce - Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego.10 

5 listopada 2003 r. Szkoła Głowna Gospodarki Wiejskiej w Warszawie złożyła wniosek w 

sprawie podziału działki 14/1 (obręb 1-01-02): 

• księga wieczysta działki:  WA2M/00137924/3 

• adres działki:   ul. Rakowiecka 26/30 

 

Rysunek 3.  Działka Nr 14/1 z obrębu 1-01-02 (na bazie mapy z serwisu mapowego11) 

1 grudnia 2004 r. deweloper Dom Development wystąpił z wnioskiem o wydanie 

warunków zabudowy na działce 14/1. 

3 marca 2005 r.,  Rada m. st. Warszawy podjęła nową uchwałę (Nr XLVI/1158/2005) w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP rejonu Starego Mokotowa.   

                                                           
10 Dariusz Bartoszewski, „Park SGGW przy ul. Rakowieckiej”, 3 kwietnia 2003 r., 
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,54420,1405332.html 
11 http://www.mapa.um.warszawa.pl  

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,54420,1405332.html
http://www.mapa.um.warszawa.pl/
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21 czerwca 2005 r. decyzją prezydenta m.st. Warszawy (Nr 102/2005) podzielono działkę 

14/1 na działki 14/3 i 14/4. O podział działki wystąpiła Szkoła Głowna Gospodarki Wiejskiej w 

Warszawie, jako użytkownik wieczysty. 

 
Rysunek 4. Podział działki 14/1 na działki 14/3 i 14/4 (na bazie mapy z serwisu mapowego) 

2 sierpnia 2005 r. decyzją prezydenta m.st. Warszawy (Nr 248/MOK/05),  
wydano warunki zabudowy zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej 

na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, ogrodzeniem 

oraz infrastrukturą techniczną, elementami zagospodarowania terenu i wjazdami na działkę od strony 

ul. Bruna na FRAGMENCIE DZIAŁKI nr ew. 14/1 oraz 7 w obrębie nr 1-01-02 …  

Wojewódzki Konserwator Przyrody uprzejmie informuje, że planowana inwestycja zlokalizowana 

jest poza granicami zespołu przyrodniczo-krajobrazowego utworzonego Rozporządzeniem 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. 

Planowana budowa garaży podziemnych winna być tak zaprojektowana i realizowana, by nie 

dopuścić do zmian poziomu wód gruntowych mających wpływ na istniejący drzewostan oraz 

znajdujące się na jego terenie pomniki przyrody.  

… Obecnie na terenie inwestycji znajdują się: 

budynek biurowy w stanie zadowalającym, budynki szklane, budynek stacji trafo (nieużytkowany), 

filtrotron murowany, zdegradowany. … 

27.04 2007 r. Wojewoda Mazowiecki wydał ROZPORZĄDZENIE Nr 13 w sprawie zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego Park SGGW.  
§ 1.  

1. Zespołowi przyrodniczo-krajobrazowemu wprowadzonemu jako forma ochrony przyrody … nadaje 

się nazwę „Park SGGW”. 

2. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Park SGGW”, zwany dalej „Zespołem”, o powierzchni 

1,5928ha, położony jest w Mieście Stołecznym Warszawa w dzielnicy Mokotów, pomiędzy ulicami: 

Rakowiecką, Aleją Niepodległości, Batorego oraz Bruna i obejmuje w obrębie 146505_8.0102 

północno – wschodnią część działki o numerze ewidencyjnym 14/4, numer KW WA2M/00137 924/3  
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20 marca 2008 r. Decyzją Nr IIOT120/U/2008, budynki osiedla Bruna 9 zostały oddane 

do użytkowania. 

W 2010 r. uchwalony został MPZP rejonu Starego Mokotowa 

• Zleceniodawca:   m. st. Warszawa – Biuro Naczelnego Architekta Miasta, 

• Wykonawca:   BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SA,  

• Główny projektant:  Arch. Marcin Świetlik. 

Oto warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego w obszarze A1 MW/U (w tym działki 14/5) zawarte w MPZP: 

• Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30% 

• Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 2,0 

• Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60% 

• Maksymalna wysokość zabudowy – 40 m 

• USTALA SIĘ OCHRONĘ ZIELENI WYSOKIEJ 

• Nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu 

• Dopuszcza się wymianę zabudowy a także lokalizację nowej zabudowy. 

 

27 kwietnia 2016 r. na wniosek SGGW (znak SGN/287/2016), jako właściciela działki, w 

wyniku decyzji nr 24/2016, prezydenta m.st. Warszawy, nastąpił podział działki 14/4  

(o powierzchni 4,7668 ha) na działki 14/5 (o powierzchni 0,3770 ha) i 14/6 (o powierzchni 

4,3898 ha).  

 

Rysunek 5. Po podziale działki 14/4 na działki 14/5 i 14/6 (na bazie mapy z serwisu mapowego) 

W uzasadnieniu podziału podano, że na mocy art. 93 ust 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami, podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on 
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zgodny z ustaleniami MPZP. Zgodność z ustaleniami planu w myśl ust. 1 dotyczy zarówno 

przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu.  

Z tego wynika, że działka 14/5 jest przeznaczona pod zabudowę: 
Dla terenu A1 MW/U, przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa i/lub 

usługi (jako przeznaczenie równoważne). 

Zaś dla terenu A3ZP (Parku SGGW) 
przeznaczeniem podstawowym, określonym w § 16 ustęp 1 uchwały, jest zieleń urządzona 

(Arboretum). W ustępie 6, wskazano na położenie w granicach terenu A3ZP – zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego, który zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w 

§ 6 ustęp 2 uchwały, podlega ochronie na mocy przepisów szczególnych, wydanych 

na podstawie Ustawy o ochronie przyrody. … 

W dokumencie podziału działki 14/4 jest też informacja o korzyściach dla miasta wynikających 

z podziału działki: 

Na podstawie art. 98a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na 

wniosek właściciela wzrośnie jej wartość, prezydent miasta może ustalić w 

drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej 

opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie 

większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości.  

 

 

Rysunek 6. Obecny stan obszaru A1 MW/U 
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1. BŁĘDY W OBSZARZE A1 MW/U Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu Starego Mokotowa 

Jak wynika z Rysunku Planu (Załącznik nr 1 do uchwałynNr LXX/2187/2010), cały 

obszar A1 MW/U, za wyjątkiem budynku należącego do Instytutu Technologiczno-

Przyrodniczego (Rakowiecka 32),  jest niezabudowany, czyli że wyznaczone w MPZP 

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego odnoszą się do całego niezabudowanego obszaru A1 MW/U. 

 
Rysunek 7. Fragment Rysunku uchwalonego MPZP rejonu Starego Mokotowa.  

Rzeczywistość jednak była inna. W chwili uchwalania planu, jedynie teren w obszarze  

A1 MW/U, możliwy do zabudowy, to wąski fragment położony miedzy osiedlem „Bruna 9” 

(oddanym do użytkowania w 2008 r.) i „Parkiem SGGW”, czyli działką 14/5. 

Zabudowa działki 14/5, według podanych w MPZP parametrów (dla obszaru A1 MW/U), nie 

jest zgodna z ustaleniami Prognozy oddziaływania na środowisko dla MPZP rejonu Starego 

Mokotowa, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z Zespołem przyrodniczo-

krajobrazowym (działka nr 14/6). Oto fragment tekstu tej prognozy:  

5. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO DO ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO  

5.4 Oczywistej ochrony wymagają obiekty objęte odrębnym statusem prawnym: … zespół 

przyrodniczo-krajobrazowy „Park SGGW”  

5.29 Podstawowym walorem Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego SGGW jest zabytkowy i cenny 

gatunkowo drzewostan, w kompleksie z wykształconym siedliskiem. Powinien on być chroniony 

przed zniszczeniem lub przekształceniem jako całość. 

7. PRZEWIDYWANE SKUTKI DLA ŚRODOWISKA, WYNIKAJĄCE Z PROJEKTOWANEGO 

PRZEZNACZENIA TERENU I REALIZACJI USTALEŃ MPZP. 
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7.23 Obiektami prawnie chronionymi z mocy Ustawy o Ochronie Przyrody, w obszarze 

przygotowywanego planu są pomniki przyrody oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Park 

SGGW”. Plan chroni ww. obiekty.  

9. PODSUMOWANIE. WNIOSKI. MOZLIWOŚCI I POTRZEBY ZASTOSOWANIA 

DODATKOWYCH ROZWIĄZAŃ ELIMINUJACYCH LUB OGRANICZAJĄCYCH 

NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

9.3 Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań ustaleń planu na istniejące formy ochrony 

przyrody. … Plan chroni arboretum SGGW o statusie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park 

SGGW”, przeznacza go pod teren zieleni urządzonej (ZP). … NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA TE OBSZARY. 

Zabudowa działki 14/5 według podanych w MPZP parametrów nie jest także zgodna 

z ustaleniami zawartymi w rozporządzeniu nr 13 Wojewody Mazowieckiego  

z 27 kwietnia 2007 r.: 

§2. Szczególnym celem ochrony Zespołu jest zachowanie fragmentów krajobrazu kulturowego 

powstałego jako OBIEKT DYDAKTYCZNY datujący się na początku istnienia Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie z uwagi na walory estetyczne ochronie podlegają 

gatunki roślin warstwy runa charakterystyczne dla lasów naturalnych środkowej Polski, kolekcja 

roślin obejmująca obce i rodzime gatunki, w tym prawnie chronione oraz drzewa różnych gatunków, 

których wiek wielu z nich znacznie przekracza 150 lat.  

§ 3. W ramach ochrony czynnej Zespołu ustala się możliwość: 

… 

2) działań na rzecz utrzymania dotychczasowego poziomu wód gruntowych i powierzchniowych z 

uwzględnieniem naturalnych lokalnych fluktuacji sezonowych; 

… 

§ 4. W stosunku do Zespołu wprowadza się następujące zakazy: 

… 

3) uszkadzanie i zanieczyszczanie gleby 

4) dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce wodnej. 

Błąd w MPZP rejonu Starego Mokotowa dla obszaru A1 MWU polega na tym, że niewłaściwie 

oznaczono linie rozgraniczające obszar A1 MW/U i A3 ZP. Zaznaczono tylko linię 

nieprzekraczającej zabudowy, a nie zaznaczono linii obowiązującej zabudowy12.  

Jest sprawą oczywistą, że budowa wysokiego budynku i garażu podziemnego na 

granicy „Parku SGGW”, gdzie rosną wysokie drzewa, spowoduje zniszczenie zarówno 

korzeni tych drzew jak i ich konarów; bardzo prawdopodobne jest także zakłócenie 

gospodarki wodnej. 

Obecnie MPZP rejonu Starego Mokotowa jest aktem PRAWA miejscowego,  deweloper 

jest przedsiębiorcą a ustawa Prawo przedsiębiorców zawierająca zasadę „co nie jest 

PRAWEM zabronione, jest dozwolone”, wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r. Jest to sprawa 

tak poważna, że aż śmieszna –  ma się ochotę zaśpiewać razem z Jerzym Stuhrem: 

„Planować (jak i śpiewać) każdy może”13.   

                                                           
12 § 2 MPZP rejonu Starego Mokotowa: 

§ 2.1 ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:  
29) obowiązujących liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku 

planu linie określające obowiązującą odległość ściany budynku od linii rozgraniczających, 
w tym także zabudowy podziemnej; 

30) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na 
rysunku planu linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość ściany budynku od 
linii rozgraniczających w tym także zabudowy podziemnej;  

13 Jerzy Stuhr „Śpiewać każdy może”, https://www.youtube.com/watch?v=ENvAmLuj5ko 

https://www.youtube.com/watch?v=ENvAmLuj5ko


 

10 
 

2. BŁĘDY W OBSZARZ A8 KD-GP  MPZP rejonu Starego Mokotowa 

Jak rozumieć treść § 21.MPZP rejonu Starego Mokotowa dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem A8 KD-GP (parking terenowy): 
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

Strefa ochrony konserwatorskiej C – zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi 

w § 7 ust. 3.314. 

 

Zdjęcie 1. Parking dla wielu samochodów usytuowany w ostrej granicy z boiskiem 

szkolnym (A4 – UO).  

Oto, co na temat odległości parkingu od boiska sportowego zawiera Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie:15 
Rozdział 3 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych 

§ 19. 1. Odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych 

garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, 

okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w 

budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania 

zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu 

wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, nie może być mniejsza niż:  

1)   7 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie; 
2) 10 M – W PRZYPADKU 5 DO 60 STANOWISK WŁĄCZNIE; 
3) 20 m – w przypadku większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem § 276 ust. 1. 

                                                           
14 § 7 ust. 3.3 Strefę ochrony wybranych parametrów układu urbanistycznego, w tym krajobrazu, 
gabarytów C, obejmującą:  
Stary Mokotów – układ urbanistyczny 
… 
Zespół zabudowy pomiędzy Św. Boboli, a Al. Niepodległości 
15 https://narodowyprogram.pl/wp-content/uploads/2017/03/warunki_techniczne_2017-2.pdf 
 

https://narodowyprogram.pl/wp-content/uploads/2017/03/warunki_techniczne_2017-2.pdf
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3. PRZEZNACZENIE CHODNIKA wzdłuż ul. Bruna na wysokości Instytutu 

Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego zgodnie z MPZP rejonu Starego 

Mokotowa 

Należy odpowiedzieć na podstawowe pytanie: Komu powinien służyć chodnik? 

Okolicznym mieszkańcom, w tym dzieciom (aby zapewnić im bezpieczne dojście do 

Szkoły Podstawowej nr 70), czy wybranej / uprzywilejowanej grupie osób –  

pracownikom i klientom Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego  

(ul. Rakowieckiej  36)? 

 
 

Rysunek 8. Przejście wzdłuż Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego  

1. Czy takie przeznaczenie chodnika jest zgodne z Konwencją o Prawach Dziecka przyjętą 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r.16? Chodzi o 
bezpieczne przejście dla dzieci w drodze do szkoły. 

Art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka 
1. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub 
prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała 
ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów 
dziecka. 

2. Czy Warszawska Polityka Mobilności (na ulicy Bruna) jest realizowana, czy jest to 

strategia tylko na papierze?  
Planowane działania to m.in.: poprawa dostępności ulic dla osób o ograniczonej mobilności 

(przejścia przez jezdnie, likwidacja barier, dostosowanie sygnalizacji); odzyskiwanie 

przestrzeni publicznych dla funkcji np. kulturalno-usługowych; wprowadzenie 

standardów projektowania ciągów i przestrzeni; zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 

pieszych17 

                                                           
16 https://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf 
17 https://edroga.pl/mobilnosc/warszawska-polityka-mobilnosci-170612794 

https://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf
https://edroga.pl/mobilnosc/warszawska-polityka-mobilnosci-170612794


 

12 
 

 
 

Zdjęcie  2. Fragment ul. Bruna na wysokości Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-

Spożywczego – dojście do Szkoły Podstawowej Nr 70.   

3. W Warszawie, 60-80% zanieczyszczeń stanowi emisja pochodząca z komunikacji 

drogowej.18 Czy zabudowa działki 14/5 nie zwiększy liczby samochodów na ulicy 

Bruna i nie przyczyni się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w tym rejonie 

– należy pamiętać, że jest to okolica Szkoły Podstawowej Nr 70.  
 

III. ANALIZA PROCESU PLANOWANIA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 14/5  

z obrębu 1-010-02 – porozmawiajmy o faktach! 

20 lutego 2017 r. SGGW sprzedała działkę 14/5 Spółce Euro Power Centrum. 

22 maja 2017 r. Firma PKBI Pikus Adamski Spółka Jawna, wykonała odwierty pilotażowe  w 

okolicy pawilonu stojącego na granicy działki 14/5 i Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.  

Dotychczas nie udało się ustalić na czyje zlecenie dokonano tych odwiertów. 

 

Zdjęcie 3. Wykonywanie odwiertu pilotażowego na działce 14/5.  

                                                           
18 http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-za-6080-zanieczyszczen-odpowiada-transport-
drogowy-54015.html 
 

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-za-6080-zanieczyszczen-odpowiada-transport-drogowy-54015.html
http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-za-6080-zanieczyszczen-odpowiada-transport-drogowy-54015.html
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19 lipca 2017 r. (uzupełnienie 2 sierpnia 2017 r.) Inwestor Euro Power Centrum  

Spółka z o. o. wystąpił do prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o zatwierdzenie „Projektu 

robót geologicznych dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem podziemnym na dz. Ew. 14/5, obręb 10102 przy ul Bruna w 

Warszawie…”, opracowanym  w lipcu 2017 r.   

7 sierpnia 2017 r., w imieniu prezydenta m.st. Warszawy (DECYZJĄ Nr 887 /OŚ/2017), 

Biuro Ochrony Środowiska  projekt zatwierdziło, zakładając możliwość zabudowy tej działki.  

ZATWIERDZAM: 
projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

ustalającej geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem podziemnym, na dz. Ew. nr 14/5 z obrębu 1-01-02, przy ul. 

Bruna, na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. 

I. Zakres robót i prac określony w projekcie obejmuje wykonanie: 

1) 3 otworów badawczych do głębokości 21 m, 

2) 4 otworów badawczych do głębokości 15 m, 

3) Sondowania statystycznego sondą CPTU do głębokości 21 m, 

4) Sondowania statycznego sonda CPTU do głebokości 15 m, 

5) Sondowania presjometrycznego PMT w otworze, 

6) Badań laboratoryjnych próbek gruntów i wody podziemnej, 

7) Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 
 

II. Projekt robót geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony, tj. do 31 

grudnia 2018r. 

UZASADNIENIE 

… Badany teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu 

Starego Mokotowa,… Planowane roboty geologiczne nie naruszają przeznaczenia 

nieruchomości określonego w ww. miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a zatem spełniają wymagania określone w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze19. 

Analiza przedłożonego projektu wykazała, że spełnia on wymagania określone w § 1, 5 i 6 

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczególnych wymagań dotyczących 

projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 

koncesji i pozwoliła uznać wniosek strony. 

W sierpniu 2017 r. wykonana została „DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA” 

przez Grupę HGS Sp. z o.o. na zlecenie APA Wojciechowski Sp. z o.o., projektanta 

zabudowy działki 14/5.  

WNIOSKI I ZALECENIA 

Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.20”, projektowany obiekt należy zaliczyć 

do trzeciej kategorii geotechnicznej.  

… 

                                                           
19 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111630981/U/D20110981Lj.pdf 
20 https://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-
ustaw/rozporzadzenie;ministra;transportu;budownictwa;i,dziennik,ustaw,2012,000,463.html 
Trzecia kategoria geotechniczna, która obejmuje: 
a) Obiekty budowlane posadowione w skomplikowanych warunkach gruntowych, … 
c) Obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111630981/U/D20110981Lj.pdf
https://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie;ministra;transportu;budownictwa;i,dziennik,ustaw,2012,000,463.html
https://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie;ministra;transportu;budownictwa;i,dziennik,ustaw,2012,000,463.html
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4. Z uwagi na występowanie wody gruntowej powyżej projektowanego poziomu 

posadowienia należy przewidzieć konieczność odwodnienia wykopu 

fundamentowego. 

… 

11. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta m.st. Warszawy. 

W sierpniu 2017 r. przeprowadzona została „INWENTARYZACJA ZIELENI  

I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM”  - autor dr. hab. inż. Piotr Latocha.  

Praca  na zlecenie APA Wojciechowski Sp. z o.o., projektanta zabudowy działki 14/5.  

… 
7. Gospodarka drzewostanem; 

7.1 Drzewa i krzewy do usunięcia lub przesadzenia: 

Na przedmiotowej działce zaprojektowano budynek mieszkalny z garażem 

podziemnym. Garaż podziemny od strony parku SGGW projektowany jest w 

ostrej granicy działki i pokrywa się z granicą obecnie stojącego budynku. Wjazd 

do garażu został zaprojektowany od strony ul. Bruna i jest to jedyna możliwość. Wokół 

budynku zaprojektowano teren zieleni towarzyszącej.  

W związku ze stosownymi przepisami dotyczącymi liczby miejsc parkingowych garaże 

podziemne zostały tak zaprojektowane, że obejmują swoim zasięgiem większa 

powierzchnie działki. Sytuacja taka powoduje, że WSZYSTKIE DRZEWA 

ZNAJDUJĄCE SIĘ W OBRYSIE PROJEKTOWANEGO GARAŻU PODZIEMNEGO I 

W BEZPOŚREDNIM JEGO SĄSIEDZTWIE MUSZA ZOSTAĆ USUNIĘTE LUB 

PRZESADZONE. Dlatego niektórych wartościowych drzew kolidujących z inwestycja 

nie da się uchronić przed zniszczeniem i nie ma efektywnej metody ich przesadzenia. 

Dotyczy to także drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu pod garaż 

podziemny – lipy krymskiej nr inw. 18 i 19. 

Projektowany wykop nie tylko pozbawiłby drzewa połowy systemu 

korzeniowego to dodatkowo technologia wykopu jest taka, że zniszczeniu 

uległoby tez połowa korony drzewa od strony wykopu. Jednak kilka młodych 

drzew (nr ambrowce nr inw. 13 i 17 oraz klony pospolite nr inw. 12, 14 i 15) nadają się 

do przesadzenia i drzewa te zostały zakwalifikowane w niniejszym opracowaniu do 

przesadzenia. Drzewa te należy przesadzić w miejsce w miejsce wskazane na rysunku 

… 

Inwestor zobowiązany jest zatwierdzić niniejsze opracowanie w Gminnym Wydziale 

Ochrony Środowiska i uzyskać zgodę na usuniecie  w/w drzew. Uzyskanie zgody 

może być uwarunkowane posadzeniem nowych drzew po zakończeniu inwestycji i 

wiąże się z opłatami zgodnie z Ustawą. 

1 września 2017 r. poseł Sylwester Chruszcz wystosował Interpelację nr 15278 w sprawie 

zagrożeń zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Park SGGW do Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego.  
Na etapie uzgodnień miejscowego planu nie dość zapobiegliwie jednak zagwarantowano 

ochronę „Parku SGGW” poprzez określenie linii zabudowy w ostrej granicy parku, wzdłuż 

której na samej linii rośnie kilkanaście ponad stuletnich drzew, których korony i korzenie 

sięgają prawie połowę obwodu na sąsiednią działkę budowlaną. Ustalenia planu 

dopuszczają zabudowę w ostrej granicy nie mogą więc zapewnić ochrony systemu 

korzennego, jak również samych drzew, zarówno na etapie realizacji robót, jak i 

potencjalnie zrealizowanego obiektu, a realizacja podziemnego garażu zaburzy 

gospodarkę wodną na terenie Parku. 

Zadane pytania: 
1. Czy w ramach nadzoru nad władającym parkiem – Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego – 

Pan Minister ustali zamiary SGGW wobec parku? 
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2. Czy Pan Minister dokona kontroli obowiązków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

dotyczących „Parku SGGW” wynikających z ustawy o ochronie przyrody i rozporządzenia nr 

13 wojewody mazowieckiego z 27 kwietnia 2007 r. 

3. Czy Pan Minister dokona kontroli podstawy wykonanych badan geologicznych na terenie 

parku? 

1 września 2017 r. poseł Sylwester Chruszcz wystosował Interpelację nr 15279 w sprawie 

zagrożeń zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Park SGGW do Ministra Środowiska. Zadane 

pytania: 
1. Jakie działania podejmie wojewódzki konserwator przyrody w celu  ochrony zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego „Park SGGW”, w tym jego drzewostanu i systemu 

korzeniowego oraz gospodarki wodnej: 

• w ramach przysługujących mu uprawnień w postaci wniosku o odpowiednią zmianę 

zapisów miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz  

• w ramach uzgodnień projektu budowlanego wszelkich inwestycji kubaturowych i 

infrastrukturalnych mogących mieć wpływ na drzewostan, w szczególności budowli 

podziemnych zmieniających stosunki wodne zarówno w czasie realizacji, jak i 

użytkowania oraz budynków czy obiektów ingerujących w koronę drzew, w 

przypadku postepowania o wydanie pozwolenia na budowę? 

Czy w ramach sprawowanego nadzoru nad zespołem „parku SGGW” wojewódzki 

konserwator przyrody podejmie działania w celu wykonania inwentaryzacji i oceny parku? 

18 września 2017 r. w imieniu prezydenta m.st. Warszawy, Dyrektor BOŚ, pani Grażyna 

Sienkiewicz, zatwierdziła DOKUMENTACJĘ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKĄ ustalającą 

geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 

garażem podziemnym, na dz. Ew. nr 14/5 … 
Analiza przedłożonego opracowania wykazała, że spełnia ono wymagania określone w  

§ 2, 19 i 21 rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i pozwoliła uznać 

wniosek Strony. 

Czy pani Prezydent m.st. Warszawy i pani Dyrektor Biura Ochrony Środowiska 

gwarantują, że tak zaplanowana zabudowa działki 14/5 nie będzie mieć negatywnego 

wpływu na  drzewa rosnące na działce 14/6 (zespół przyrodniczo-krajobrazowy) blisko 

granicy rozdzielającej te działki? 

19 października 2017 r. Wspólnota Mieszkaniowa „Bruna” wystosowała pismo do Głównego 

Konserwatora Przyrody, pana Andrzeja Szweda-Lewandowskiego  

Pismo dotyczy błędów MPZP rejonu Starego Mokotowa oraz odwiertów geologicznych: 
Na etapie uzgodnień miejscowego planu nie dość zapobiegliwie jednak zagwarantowano 

ochronę „Parku SGGW” poprzez określenie linii zabudowy w ostrej granicy Parku, wzdłuż 

której na samej linii rośnie kilkanaście ponad stuletnich drzew, których krony i korzenie 

sięgają prawie połową obwodu na sąsiednia działkę budowlaną. Ustalenia planu 

dopuszczające zabudowę w ostrej granicy nie mogą wiec zapewnić ochrony systemu 

korzeniowego, jak również samych drzew, zarówno na etapie realizacji robót, jak i 

potencjalnie zrealizowanego obiektu, a realizacja podziemnego garażu zaburzy 

gospodarkę wodną na terenie parku. 

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Park SGGW” jest formą ochrony przyrody chroniona 

na podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zespół podlega 

ochronie na podstawie rozporządzenia Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z 27 kwietnia 

2007r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 88, poz. 2051). 

… 

W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy niepokojące działania m.in. wykonywanie odwiertów 

geologicznych na terenie „Parku SGGW” bezpośrednio przy samych drzewach, co w 

naszej ocenie, mogło doprowadzić do uszkodzenia systemu korzennego drzew. 
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20 października 2017 r. odpowiedź Sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego na INTERPELACJĘ nr 15278 Sylwestra Chruszcza z dnia 1.09.2017 r. 

Odnośnie pytania 1. 

Uczelnie są autonomiczne we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach 

określonych w ustawie (art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym). Działalnością uczelni kieruje rektor, reprezentuje ją na zewnątrz i jest 

przełożonym pracowników, studentów oraz doktorantów uczelni. Rektor uczelni 

publicznej podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z 

wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub jej statut do kompetencji innych organów 

uczelni lub kanclerza, w tym m.in. sprawuje nadzór nad administracją i gospodarka uczelni, 

podejmując decyzje dotyczące mienia i gospodarki uczelni, dba o przestrzeganie prawa 

(art. 66 ww. ustawy).  

Odnośnie pytania 2. 

Uczelnia wskazała, że działania podejmowane przez nią wobec „Parku SGGW” mają 

przede wszystkim na celu ochronę dziedzictwa historyczno-dydaktycznego, ochronę 

krajobrazu oraz uniemożliwienie zabudowy. Od 2003 roku SGGW nie zmieniła i nie 

zamierza zmieniać przeznaczenia tego terenu. … SGGW, realizując zapisy §3 pkt 2 

rozporządzenia nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2007 r. dba o betonowe 

oczko wodne znajdujące się w centralnej części Parku, napełniając je wodą w sezonie 

letnim. Zbiornik ten stanowi źródło wody pitnej dla dzikich zwierząt zamieszkujących 

okoliczny teren, w tym dla licznej populacji ptaków. 

Odnośnie pytania 3. 

Z wyjaśnień władz Uczelni wynika, że SGGW nie prowadziła badań geotechnicznych na 

terenie „Parku SGGW” oraz nie udzielała zgody osobom fizycznym i prawnym na 

wykonywanie takich badań. SGGW wystosowała zapytanie do właściciela sąsiadującej 

działki, czy użytkując  swoja nieruchomość nie narusza granicy Parku. 

23 października 2017 r. odpowiedzi na INTERPELACJĘ nr 15279, z upoważnienia Ministra 

Środowiska, udzielił Andrzej Szweda Lewandowski, Podsekretarz Stanu (Główny Konserwator 

Przyrody), kierując pismo (DOP-WOŚ.070.75.2017. AN;  470805.1297131.988580) do 

Marszałka Sejmu, pana Marka Kuchcińskiego 

Treść pisma opracowana na podstawie materiałów przygotowanych przez  

• REGIONALNĄ Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, oraz  

• GENERALNĄ Dyrekcję Ochrony Środowiska. 
Do dnia 14 listopada 2008 r. opiekę nad zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi 

sprawował wojewoda poprzez wojewódzkiego konserwatora przyrody. W latach 2008-

2009, na skutek wprowadzenia nowych regulacji prawnych kwestie dotyczące ochrony 

przyrody zostały wyjęte z kompetencji wojewodów, a stanowisko wojewódzkich 

konserwatorów ochrony przyrody zlikwidowano. 

Większość spraw będących dotychczas w kompetencji wojewodów przejęli regionalni 

dyrektorzy ochrony środowiska. 

Jednak zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, z dniem 1 sierpnia 2009 r., przeszły w 

kompetencje rad gmin, w omawianym przypadku Rady m.st. Warszawy. 

Zatem sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru nad zespołem przyrodniczo-

krajobrazowym „Park SGGW” pozostają poza kompetencjami Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Odpowiadając na pytanie dotyczące składania wniosku o odpowiednią zmianę 

zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dalej „mpzp”, 

należy wyjaśnić, iż regionalni dyrektorzy ochrony środowiska nie maja uprawnień 

do wnioskowania o zmianę mpzp. 

Projekt mpzp jest uzgadniany z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska , w trybie 

procedury administarcyjnej jedynie dla obszarów objętych formami ochrony przyrody  … 

rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu oraz obszaru 

Natura 2000. 
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… 

W związku z powyższym zapytania dotyczące ochrony zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego „Park SGGW”, w tym wykonania inwentaryzacji i waloryzacji obiektu, 

winny być kierowane do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. W jego 

bowiem zakresie należy prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, w tym 

dotyczących form ochrony przyrody będących w gestii Rady m.st. Warszawy, prowadzenie 

spraw związanych z utrzymaniem, ochroną i rozwojem terenów zieleni oraz nadzór nad 

gospodarką drzewostanem w m.st Warszawie. 

24 października 2017 pan Paweł Lisicki z Biura Ochrony Środowiska,  wystosował pismo do 

pełnomocnika dewelopera Euro Power Centrum Sp. z o.o., dotyczące uzgodnienia projektu 

gospodarki drzewostanem („Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki drzewostanem” z 

sierpnia 2017 r.) 
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 19.10.2017 r. w przedmiotowej sprawie, 

uprzejmie informuje, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego nie przewiduje konieczności uzyskania uzgodnienia projektu 

gospodarki drzewostanem. W związku z powyższym, aktualnie nie ma podstaw do 

uzgodnienia ww. projektu w Biurze Ochrony Środowiska. 

Jednocześnie informuje, że Biuro Ochrony Środowiska opiniuje projekty gospodarki 

drzewostanem na etapie prowadzonych w Biurze Architektury i Planowania 

Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy postepowań administracyjnych w sprawie 

wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub gdy zostało to wskazane w decyzji o 

warunkach zabudowy 

19 stycznia 2018 r. Pismo Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Batory”  (SBM/23/46/2018) 

do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 
… zwracamy się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zapobieżenie szkody 

przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Warszawie – jako instytucję, która 

odpowiada za realizację polityki ochrony Środowiska  w zakresie kontroli procesu 

inwestycyjnego w części dotyczącej wpływu na środowisko oraz realizuje zadania z 

zakresy zapobiegania i naprawy szkód w środowisku – dotyczą Zespołu Przyrodniczo – 

Krajobrazowego „Park SGGW”, objętego ustawą o ochronie przyrody. 

W dalszej części pisma jest mowa o pracach geotechnicznych polegających na wykonaniu 

odwiertów gruntowych zlokalizowanych na terenie Parku SGGW (po wschodnie stronie 

pawilonu). 

22 stycznia 2018 r. pismo BOŚ do Wspólnoty Bruna 9 

… 
Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

zmianami organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, od 

1.08.2009 r. kompetencje w zakresie ustanawiania i znoszenia pomników przyrody, 

użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i stanowisk 

dokumentacyjnych przekazano radom gmin.  

W przypadku zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, występujących na terenie 

Warszawy powyższe uprawnienia przejęła Rada m.st. Warszawy, w imieniu której 

działania podejmuje Biuro Ochrony Środowiska. W ramach sprawowanego nadzoru 

BOŚ kontroluje m.in. przestrzeganie zakazów, wprowadzonych w stosunku do ww. 

form ochrony przyrody, zleca konieczne do wykonania zabiegi pielęgnacyjne drzew 

oraz przygotowuje projekty uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia 

odstępstw od zakazów, w sytuacjach określonych w art. 45 ust. 2 ustawy o ochronie 

przyrody w odniesieniu do pomników przyrody, ZESPOŁÓW PRZYRODNICZO 

KRAJOBRAZOWYCH i użytków ekologicznych.  
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24 stycznia 2018 r. pismo (WNP-1.40.2.76.2017.MO) Wojewody Mazowieckiego do 

wspólnoty „Bruna 9” 
Odpowiadając na pismo z 1 grudnia 2017 r. wnoszące o rozważenie możliwości 

zaskarżenia uchwały Nr LXX/2187/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 14 

stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia MPZP rejonu Starego Mokotowa. 

W części dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem A1 MW/U, niniejszym informuję, iż 

kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie 

studium i MPZP, należy do zadań własnych gminy,  co wynika zarówno z art. 3 ust. 1 

ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), jak i z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 z 2018 r. poz. 130).  

Jednocześnie wyjaśniam, iż w świetle regulacji zawartej w art. 85 ustawy o samorządzie 

gminnym, nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest wyłącznie na podstawie 

kryterium zgodności z prawem. Wymóg zgodności z prawem oznacza, że działalność 

samorządu oceniana jest pod kątem przestrzegania przepisów powszechnie 

obowiązujących, mających charakter zarówno ustrojowy, jak też materialny oraz 

proceduralny. Jednocześnie wyłączona jest natomiast możliwość opierania ingerencji 

nadzorczych na negatywnej ocenie celowości, gospodarności, czy rzetelności działań 

samorządu, a także badania ewentualnego naruszenia uprawnień lub interesu osób 

trzecich. Wojewoda nie ma możliwości ingerowania w innym zakresie , niż wskazany 

powyżej. Tj. w merytoryczne rozstrzygnięcia tych aktów, o ile nie naruszają przepisów 

prawa materialnego.  

Organ nadzoru podkreśla, że nie ma wpływu na rozwiązania przyjęte w planie miejscowym, 

jak również nie ma możliwości redagowania uchwał podejmowanych przez tę radę gminy. 

Ponadto organ nadzoru nie sprawuje kontroli nad realizacją miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z ustaleniami § 177 przedmiotowej 

uchwały, Rada Miasta Stołecznego Warszawy powierzyła wykonanie tej uchwały 

Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy. 

6 lutego 2018 r. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ, do Biura Architektury i 

Planowania Przestrzennego, złożył deweloper Euro Power Centrum Sp z o.o.  

Nazwa zamierzenia: Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym 

dwukondygnacyjnym i urządzeniami technicznymi oraz rozbiórka istniejącego budynku 

biurowo-usługowego. 

15 lutego 2018 r. mieszkańcy SBM „Batory” wystosowali pismo, do Biura Ochrony Środowiska 

zaniepokojeni aktywnościami związanymi z projektowaną zabudową działki 14/5 w ostrej 

granicy z Zespołem przyrodniczo-krajobrazowym.  
My, Mieszkańcy Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Batory” jesteśmy bardzo 

zaniepokojeni informacją o zamiarze realizacji inwestycji kilkunastopietrowego budynku (z 

wjazdem i wyjazdem na ul. Bruna) na terenie przyległym do pobliskiego parku, który jest 

chroniony i wpisany do rejestru zabytków zespół  przyrodniczo-krajobrazowy „Park SGGW” 

w Warszawie.  Park ten stanowi wyjątkowy dla tych  okolic Warszawy zamknięty rezerwat 

z licznymi chronionymi gatunkami drzew (jak choćby perełkowiec japoński, glediczja 

trójcierniowa czy miłorząb dwuklapowy) oraz zwierzętami takimi jak lisy, wiewiórki, jeże i 

kuny i ptakami takimi  jak sikorki, sójki i dzięcioły. Rośnie tam wiele często ponad stuletnich 

zdrowych drzew. Niektóre z nich to pomniki przyrody. … 

23 lutego 2018 r. mieszkańcy osiedla Bruna 9 wystosowali pismo (o treści zbliżonej do  

pismo mieszkańców SBM „Batory”), do Biuro Ochrony Środowiska: 
Jesteśmy mieszkańcami ulicy Bruna, przy której położony jest chroniony i wpisany do 

rejestru zabytków zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Park SGGW” w Warszawie. … 

Razem, pod obydwoma pismami, zebrano 799 podpisów. 
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2 marca 2018 r. Stowarzyszenie Parkowy Mokotów wystosowało pismo do pani dyrektor 

Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz do wielu instytucji rządowych, 

samorządowych i naukowych. 
Niniejsze pismo dotyczy procesu zagospodarowania działki położonej na terenie działania 

Stowarzyszenia Parkowy Mokotów. Jest to niesamowicie interesujące studium przypadku, 

ponieważ obrazuje jak tworzone, interpretowane i stosowane  są przepisy prawne oraz 

strategie rozwoju w Polsce (dotyczące zagospodarowania przestrzennego), przez osoby 

zdobywające wykształcenie na polskich uczelniach.  Przypadek ten jest szczególnie 

istotny, ponieważ omawiana działka została sprzedana deweloperowi, z przeznaczeniem 

pod zabudowę, przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego (Uniwersytet 

Przyrodniczy), gdzie prowadzone są badania z zakresu ochrony środowiska 

przyrodniczego i gdzie kształceni są przyszli specjaliści z tej dziedziny. … 

Pismo przygotowane było na bazie opracowania: 
http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/03/OPRACOWANIE.pdf 

Opracowanie zawiera trzy załączniki: 

Załącznik 1. Prezentacja: Zagospodarowanie terenu miedzy ulicami Rakowiecką, 

Bruna i Al. Niepodległości: 

http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZALACZNIK-1.pdf 

Załącznik 2. Historia tworzenia przepisów prawnych i strategii dotyczących 

zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju: 
http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZALACZNIK-2-przepisy.pdf 

Załącznik 3. Europejska Karta Samorządu Lokalnego: 
http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZALACZNIK-3-EKSL.pdf 

2 marca 2018 r. deweloper Euro Power Centrum Sp z o.o. wycofał wniosek o pozwolenie na 

budowę na działce 14/5. 

Marzec 2018 r. deweloper Euro Power Centrum Sp z o.o. sprzedał działkę 14/5 

deweloperowi VINCI Immobilier Development Polska Sp. z o.o.  

21 marca 2018 r. pismo z Kancelarii Prezydenta RP do Stowarzyszenia Parkowy Mokotów 

(dotyczy pisma Stowarzyszenia z dnia 2 marca 2018r.): 

… Jak Pani wiadomo właściwe do rozpatrzenia zastrzeżeń związanych z 

obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

oraz zajęcia stanowiska w kwestii ewentualnej zabudowy przedmiotowej 

działki są władze miasta, do których – jak wynika z rozdzielnika bezpośrednio 

skierowała Pani swoje wystąpienie. 

22 marca 2018 r. Halina Siemko-Tomaszewska wysłała maila do Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o umożliwienie spotkania z Regionalnym 

Konserwatorem Przyrody, panem Marcinem Kalbarczykiem. 

26 marca 2018 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wyraziła zgodę 

firmie VINCI Immobilier Development Sp. z o.o. (Nr sprawy: DOOiZ.216.2.2018), na wejście 

na działkę 14/4  (chodziło chyba o działkę 14/6, o teren Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego) 

w celu wykonania inwentaryzacji dendrologicznej drzew rosnących przy granicy z działką 14/5, 

której firma VINCI jest właścicielem.  
Zgoda uwarunkowana jest niżej wymienionymi warunkami: 

3. Prace obejmą inwentaryzację, waloryzację i ocenę stanu zachowania drzew 

rosnących wzdłuż działki na pasie szerokości do 5 m. w głąb działki 14/4 

5. Diagnoza stanu zachowania drzew wykonana zostanie przy pomocy nieinwazyjnych 

metod i urządzeń, takich jak: tomograf dźwiękowy, czujnik TMS czy rezystograf, bez 

użycia świdrów służących do pobierania próbek drewna i tym podobnych narzędzi, 

http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/03/OPRACOWANIE.pdf
http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZALACZNIK-1.pdf
http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZALACZNIK-2-przepisy.pdf
http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZALACZNIK-3-EKSL.pdf
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6. Uczelnia otrzyma kopie inwentaryzacji, waloryzacji wraz z oceną stanu 

zachowania drzew. 

28 marca 2018 r. zauważono, że zlikwidowane zostało ogrodzenie między „Parkiem SGGW” 

i terenem działki 14/5 oraz, że ponumerowane zostały drzewa (inwentaryzacja drzew) 

rosnące po stronie „Parku SGGW” w bliskiej odległości od granicy działki 14/5. 

29 marca 2018 r. Regionalna Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przysłała 

odpowiedź na prośbę Haliny Siemko-Tomaszewskiej o możliwość spotkania: 
W imieniu Pana Marcina Kalbarczyka Regionalnego Konserwatora Przyrody uprzejmie 

informuje, iż zarówno kwestie związane z planowaniem przestrzennym i ochroną 

terenów w formie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (Park SGGW) jest poza 

kompetencjami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zgodnie z ustawą o 

ochronie przyrody to burmistrz jest w tym przypadku organem kompetentnym do 

podjęcia dialogu w tej sprawie. Burmistrz jest również organem kompetentnym i 

władnym do podejmowania strategicznych decyzji w zakresie planowania zmianami na 

obszarze właściwej terytorialnie dzielnicy. 

11 kwietnia 2018 r. Regionalny Konserwator Przyrody, pan Marcin Kalbarczyk poinformował 

Wspólnotę Mieszkaniową Bruna 9 (pismo WPN-III.626.1.2018.OPK ), że 
do dnia 1 sierpnia 2009 r. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe pozostawały w kompetencji 

wojewody. … Z dniem 1 sierpnia 2009 r. zespoły przyrodniczo -krajobrazowe przeszły w 

kompetencje rad gmin, w przypadku m.st. Warszawy Rada m.st. Warszawy, której 

kompetencje (w tym nadzór) odnoszą się do zespołów przyrodniczo-krajobrazowych 

ustanowionych przez wojewodę  na podstawie rozwiązań. W przypadku zabiegów 

związanych z zespołem, powinno się zwrócić do służb ochrony środowiska Prezydenta 

m.st. Warszawy. 

Na ww. terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wobec 

czego wszelkie zagospodarowanie winno być zgodne z zapisami planu, który w §6 pkt 1 

ust 2) podlega ochronie na mocy przepisów szczególnych  wydanych na podstawie Ustawy 

o ochronie przygody wskazany na rysunku planu (…) zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

Park SGGW. 

IV. PODSUMOWANIE 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi akt PRAWA miejscowego. W 
sytuacji rozważanego studium przypadku, MPZP rejonu Starego Mokotowa dla obszaru 
miedzy ulicami Rakowiecką, al. Niepodległości i ul. Bruna, do którego należy omawiana 
działka nr 14/5, zawiera podstawowe błędy. Niestety, do czasu uchwalenia zmian w MPZP, 
jest on podstawą wydawania pozwoleń na budowę, co stanowi zagrożenie dla Zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego bezpośrednio graniczącego z tą działką. Niestety, Biuro 
Ochrony Środowiska nie wniosło uwag do MPZP Starego Mokotowa dotyczących omawianego 
terenu.  

Czy to co MPZP zabrania, jest przestrzegane?  

Dla obszaru A1 MW/U w MPZP rejonu Starego Mokotowa, ustala się ochronę zieleni 

wysokiej. Jak wynika z dokumentu „Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki 

drzewostanem”, na działce 14/5 planowany jest budynek wielorodzinny z dwupoziomowym 

garażem podziemnym na granicy działki 14/6 (Parku SGGW).  
W związku ze stosownymi przepisami dotyczącymi liczby miejsc parkingowych garaże 

podziemne zostały tak zaprojektowane, że obejmują swoim zasięgiem większa 

powierzchnie działki. Sytuacja taka powoduje, że WSZYSTKIE DRZEWA ZNAJDUJĄCE 

SIĘ W OBRYSIE PROJEKTOWANEGO GARAŻU PODZIEMNEGO 

 I W BEZPOŚREDNIM JEGO SĄSIEDZTWIE21 MUSZA ZOSTAĆ USUNIĘTE LUB 

                                                           
21 Czyli także drzewa należące do Parku SGGW, rosnące na granicy z działka 14/5 
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PRZESADZONE. Dlatego niektórych wartościowych drzew kolidujących z inwestycja nie 

da się uchronić przed zniszczeniem i nie ma efektywnej metody ich przesadzenia 

Według Biura Ochrony Środowiska  
… obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje 

konieczności uzyskania uzgodnienia projektu gospodarki drzewostanem 

Logicznie rozumując, według obowiązującego MPZP, na omawianym terenie, ustala się 

ochronę zieleni wysokiej, ale obowiązujący MPZP nie przewiduje konieczności uzgadniania 

projektów gospodarki drzewostanem, co wyjaśnia dyrekcja Biura Ochrony Środowiska w 

piśmie do pana Rafała Pamuły z firmy Euro Power Centrum (deweloper, będący na tym etapie 

właścicielem tej działki). BOŚ nie zauważa także, że dwupoziomowy garaż podziemny (wykop 

8 metrów w głąb ziemi) na granicy Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego uszkodzi drzewa 

rosnące na granicy tych działek.  

Ponadto, 7 sierpnia 2017 r. BOŚ, decyzją nr 887/OŚ/2017, zatwierdziło projekt robót 

geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ustalającej 

geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 

garażem podziemnym, na dz. Ew. nr 14/5 z obrębu 1-01-02, przy ul. Bruna, na terenie 

dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Oto wnioski z przeprowadzonych badań: 

Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.”, projektowany obiekt należy zaliczyć do 

trzeciej kategorii geotechnicznej. … 

5. Z uwagi na występowanie wody gruntowej powyżej projektowanego poziomu 

posadowienia należy przewidzieć konieczność odwodnienia wykopu 

fundamentowego. 

11. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta m.st. Warszawy. 

18 września 2017 r. w imieniu prezydenta m.st. Warszawy dokumentacje geologiczno-

inżynierska zatwierdziła  Dyrektor BOŚ, pani Grażyna Sienkiewicz. 

Konsekwentnie, w Polsce, 

• co nie jest prawem zabronione jest dozwolone 

• to co jest prawem zabronione nie jest przestrzegane, 

Uwaga: 

Jeżeli coś jest prawem zabronione, to można prawnie dokonać zmian w prawie.  

Np. 17 października 2008 r. nastąpiła nowelizacja Ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych, pozwalając na odrolnienie gruntów rolnych w miastach: 
Wszystkie grunty rolne położone w granicach miast zostaną z mocy prawa 

przekształcone w tereny zurbanizowane z prawem do zabudowy - pisze "Gazeta 

Prawna". Zwiększy to liczbę inwestycji budowlanych i obniży ich koszty. Dla 

samorządów nowe rozwiązania oznaczają wzrost dochodów22 

Jak wyjaśniał ówczesny wiceminister infrastruktury, uproszczenie procedur polega na tym, iż 

do odrolnienia nie będzie potrzebny plan przestrzennego zagospodarowania, którego 

obecnie nie posiada większość gmin.23 

WNIOSEK JEST PROSTY: 

W Polsce to co jest zabronione jest dozwolone.  

Podstawowe pytanie: CZY W POLSCE WSZYSTKO JEST DOZWOLONE? 

                                                           
22 http://www.domiporta.pl/poradnik/1,126867,5566713,_GP___Beda_nowe_dzialki_pod_zabudowe.html 
23 http://budownictwo.wnp.pl/resort-infrastruktury-chce-uproscic-procedury-odrolniania-

gruntow,40911_1_0_0.html 

http://www.domiporta.pl/poradnik/1,126867,5566713,_GP___Beda_nowe_dzialki_pod_zabudowe.html
http://budownictwo.wnp.pl/resort-infrastruktury-chce-uproscic-procedury-odrolniania-gruntow,40911_1_0_0.html
http://budownictwo.wnp.pl/resort-infrastruktury-chce-uproscic-procedury-odrolniania-gruntow,40911_1_0_0.html
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Jak wynika z przewodnika ”PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi”24: 

Plan miejscowy dotyczy spraw związanych z budową i przebudową domów, placów, 
infrastruktury oraz urządzeniem parków i skwerów. Musi być zgodny z wszystkimi 
przepisami prawa, które są od niego ważniejsze, tzn. USTAWAMI, 
ROZPORZĄDZENIAMI, ROZPORZĄDZENIAMI MINISTRÓW CZY ZARZĄDZENIAMI 
WOJEWODY. 

Po co się robi plan miejscowy? 

… żeby chronić – ludzi przed hałasem, spalinami i nadmiernym zagęszczeniem 
zabudowy, parki i skwery przed wycięciem drzew, stawy, jeziorka, kanały, wody 
podziemne przed wyschnięciem i zasypaniem a zabytki przed zniszczeniem.  

Kto robi plan miejscowy? 

… Główny projektant planu zarządza zespołem fachowców z różnych dziedzin, są to 
zazwyczaj specjaliści od ochrony środowiska, komunikant, instalator, ekonomista, a 
ostatnio także socjolog…. W trakcie przygotowywania planu KOMISJA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO kilkakrotnie zapoznaje się z planem i zgłasza swoje uwagi, a przed 
samym uchwaleniem wyraża ostateczną opinie i rekomenduje plan Radzie Warszawy. 
Swoją rolę w opiniowaniu planu ma również Rada Dzielnicy na której obszarze plan jest 
sporządzany oraz MIEJSKA KOMISJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA.  

Okazuje się że należy zaangażować więcej osób do pracy nad miejscowymi planami.   

3 stycznia 2017 r. powołana została dodatkowo RADA ARCHITEKTURY I PRZESTRZENI 

PUBLICZNEJ WARSZAWY jako organ doradczy w sprawach architektury i urbanistyki.  
Rada została powołana na trzyletnią kadencję i zajmować się będzie problemami z zakresu 
architektury, kształtowania przestrzeni publicznej oraz innymi zagadnieniami związanymi z 
rozwojem miasta.  
W skład Rady wchodzą 23 osoby wskazane przez Prezydenta m.st. Warszawy, 
reprezentujące różne dziedziny zawodowe i środowiska twórcze.25 

Jak wynika z treści Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ważną role do 

odegrania ma także KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
We wdrożeniu jednocześnie zrównoważonego, inkluzywnego i przy tym partycypacyjnego 
modelu polityki rozwoju ważną rolę do odegrania ma Komisja Wspólna Rządu i 
Samorządu Terytorialnego26 (KWRiST), skupiająca przedstawicieli ogólnopolskich 
organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Komisja ustala priorytety gospodarcze 
 i społeczne warunkujące rozwój gmin, powiatów i województw, ocenia stan warunków 
prawnych i finansowych funkcjonowania JST oraz opiniuje projekty aktów normatywnych, 
dokumenty programowe oraz rozwiązania dotyczące problematyki samorządu 
terytorialnego (w szczególności przewidywane skutki finansowe), w tym również tych, które 
będą wynikać z realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Pomostem współpracy pomiędzy stroną samorządową a rządową jest wojewoda jako 
przedstawiciel rządu w terenie; będzie on m.in. wspomagał koordynację wynikających ze 
Strategii działań administracji rządowej ukierunkowanych terytorialnie na poziomie 
województwa. Rola wojewody w realizacji Strategii będzie również polegała na 
wzmacnianiu dialogu społecznego, m.in. w ramach Wojewódzkich Rad Dialogu 
Społecznego, kreowaniu rozwiązań w zakresie skutecznego wykorzystania różnych form 
partnerstwa i współpracy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych, 
monitorowaniu wdrażania w regionie projektów strategicznych i flagowych wynikających z 

SOR. [str. 384] 

                                                           
24 Przewodnik opracowany według koncepcji i redakcji Moniki Komorowskiej i Marleny Happach. 

Publikacja przygotowana i opracowana przez Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska 
mieszkalnego „ ODBLOKUJ”, treść stworzona w ramach projektu „Lepsze konsultacje w 
samorządzie”, 2016r. 
25 http://architektura.um.warszawa.pl/raippw 
26 https://www.mswia.gov.pl/pl/administracja/promocja-polski-na-szcz/16325,Komisja-Wspolna-Rzadu-i-
Samorzadu-Terytorialnego.html 

http://architektura.um.warszawa.pl/raippw
https://www.mswia.gov.pl/pl/administracja/promocja-polski-na-szcz/16325,Komisja-Wspolna-Rzadu-i-Samorzadu-Terytorialnego.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/administracja/promocja-polski-na-szcz/16325,Komisja-Wspolna-Rzadu-i-Samorzadu-Terytorialnego.html
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Celem tej Komisji jest, miedzy innymi, rozwój kapitału społecznego, który może mieć  

wpływ na wzrost kapitału finansowego: 
Pojęcie kapitału społecznego obejmuje z reguły to, co decyduje o zdrowych relacjach 
społecznych, dbaniu o dobro wspólne i współpracy opartej na uogólnionym zaufaniu 
do ludzi. Podkreślić należy pozytywną rolę kapitału społecznego dla rozwoju 
gospodarczego: kapitał społeczny ułatwia negocjacje, obniża koszty transakcji, skraca 
proces inwestycyjny, zmniejsza korupcję, zwiększa rzetelność kontrahentów, sprzyja 
długoterminowym inwestycjom i dyfuzji wiedzy, zapobiega nadużywaniu dobra wspólnego 
i zwiększa solidarność międzygrupową, a także sprzyja społecznej kontroli działania władz. 
[Strategia odpowiedzialnego rozwoju, str. 271] 

Opinie na temat rozwoju Warszawy są sprzeczne. 

W 2017 r. ukazała się książka „Chaos  Warszawa: Porządki przestrzenne polskiego 
kapitalizmu” wydanej w 2017 r. przez Fundacje Nowej Kultury Bęc Zmiana.   

Lokalni inwestorzy często w większym stopniu niż duzi międzynarodowi gracze są zależni 

od miejscowych elit politycznych oraz urzędników wydających pozwolenia. Niekiedy są 

także sami uwikłani w lokalne układy polityczno-biznesowe. Taką wewnętrznie 

różnorodną sieć zależności rządzących wytwarzaniem przestrzeni przez lokalnych 

kapitalistów można interpretować jako ewolucyjną formę tzw. kapitalizmu politycznego, w 

którym wpływy polityczne zazębiają się z korzyściami ekonomicznymi …27 

21 marca 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja Miasta 
Zrównoważone, na której opublikowane zostały wyniki raportu „Ranking Polskich Miast 
Zrównoważonych Arcadis”. Jak się okazało, Warszawa zajęła pierwsze miejsce.  

Ranking Polskich Miast, podobnie jak nasz raport globalny, ocenia miasta w trzech 
fundamentalnych obszarach zrównoważonego rozwoju: Społeczeństwo, Środowisko i 
Gospodarka. Prezentują one ogólny obraz stabilności gospodarczej, STANDARDÓW 
ŚRODOWISKOWYCH i jakości życia w miastach28 

Podstawowe pytania wymagające odpowiedzi: 

• Czy MPZP rejonu Starego Mokotowa, dla obszaru A1 MW/U jest zgodny z przepisami 
prawa (Załącznik 1 do niniejszego pisma)? 

• Czy zabudowa działki nie zagęści zabudowy, nie zwiększy poziomu zanieczyszczenia 
powietrza w tym otoczeniu i czy nie spowoduje zakłócenia gospodarki wodnej? 

• Dlaczego wspaniali specjaliści przygotowali MPZP rejonu Starego Mokotowa (w 
obszarze A1 MW/U), z tyloma błędami?  

• Czy członkowie Rady Dzielnicy i Miasta oraz Miejskiej Komisji Urbanistyczno-
Architektoniczna nie zauważyli błędów występujących w MPZP rejonu Starego Mokotowa 
(obszar A1 MW/U). 

• Czy Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju oraz Konstytucja biznesu 

przyczynią się do zmian w Polsce, tak aby zapobiec niszczeniu najważniejszego 

(bezcennego) dzisiaj kapitału społecznego i przyrodniczego?  

• Czy zasada co nie jest PRAWEM zabronione, jest dozwolone może być stosowana w 
Polsce, gdzie prawo jest krytykowane?  

 

W dzisiejszym turbulentnym otoczeniu, gdzie zmiany są stałe, sukces danego projektu 

zależy od podejścia do podejmowania decyzji (systemowego nie fragmentarycznego) i 

od używanych metod (interaktywnych, opartych na dialogu, we właściwym jego 

rozumieniu) – nie od tego co jest pisane i głoszone.  

 

                                                           
27 Joanna Kusiak,  CHAOS WARSZAWA, PORZĄDKI PRZESTRZENNEGO POLSKIEGO KAPITALIZMU, 

Fundacja Nowej Kultury, 2017 r. str. 87 
28 http://www.escowpolsce.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-konferencje-miasta-zrownowazone.html 

http://www.escowpolsce.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-konferencje-miasta-zrownowazone.html
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ZAŁACZNIK 1.  Fragmenty wybranych przepisów prawnych  

I. USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM29 

Art. 1. 1. Ustawa określa:  
2) zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone 
cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy  
– przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych 

działań. 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

16e) „krajobrazie” – należy przez to rozumieć postrzeganą przez ludzi przestrzeń, 

zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku 

działania czynników naturalnych lub działalności człowieka; 

II. USTAWA PRAWO OCHRONY ŚRODOWSKA30 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

50) zrównoważonym rozwoju – rozumie się przez to taki rozwój społeczno-

gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 

gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 

trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 

możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 

obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

III. USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY31: 

Art. 2 

2. Celem ochrony przyrody jest: 

5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień; 

Art. 3.  
Cele ochrony przyrody są realizowane przez:  

1) uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w strategiach, programach i 

dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z 

późn. zm.2)), programach ochrony środowiska przyjmowanych przez organy 

jednostek samorządu terytorialnego, koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, strategiach rozwoju województw, planach 

zagospodarowania przestrzennego województw, strategiach rozwoju gmin, 

studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i planach 

zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 

                                                           
29 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030800717/U/D20030717Lj.pdf 
30 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001232/U/D20131232Lj.pdf 
31 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001651/U/D20151651Lj.pdf 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030800717/U/D20030717Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001232/U/D20131232Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001651/U/D20151651Lj.pdf
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terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz w działalności 

gospodarczej i inwestycyjnej; 

Art. 5. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

2e) krajobraz – krajobraz w rozumieniu art. 2 pkt 16e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. 

zm.3));  

Art. 45.  

1. W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku 

ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być 

wprowadzone następujące zakazy: 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 

przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 

 


