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PROBLEMY:

• Od 1995 r. do 31 marca 2018 r. tylko dla 36,89%
powierzchni Warszawy (dla 19.079 ha) 
przygotowano i uchwalono MPZP.  

SĄ TO PLANY OBOWIĄZUJĄCE, ALE CZY POPRAWNE? 

• MPZP rejonu Starego Mokotowa (uchwalony w 
2010 r.), dla obszaru A1 MW/U, zawiera poważne 
błędy. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

(dalej MPZP) jest aktem prawa miejscowego, 

który ustala przeznaczenie terenu objętego planem i 

określa sposób zagospodarowania tego terenu. 



Najkrótszy przewodnik o planowaniu 
miejscowym:

PLAN MIEJSCOWY 
O co tu chodzi?

Stowarzyszenie „Odblokuj”

Koncepcja i redakcja: Maria Komorowska i Marlena Happach

Tekst: Piotr Sawicki

Zespół projektowy: Ludwika Ignatowicz, Marek Happach

Opr. graficzne: Paweł Kłudkiewicz

Wydanie drugie, 2016
https://issuu.com/stowarzyszenieodblokuj/docs/plan_miejscowy_o_co_tu_chodzi



Studium samo w sobie nie jest aktem prawa miejscowego 
i nie stanowi bezpośredniej podstawy do wydawania 
pozwoleń na budowę, jest za to punktem wyjścia  dla 
sporządzania planów miejscowych. Zgodnie z Ustawą o 
planowaniu, zapisy planów miejscowych nie mogą 
naruszać ustaleń Studium [str.12]

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m. st. Warszawy

Teren ograniczony  ulicami Giordano Bruna, Rakowiecką i al. Niepodległości 
Jest to „Strefa śródmieścia funkcjonalnego”. Teren położony blisko mokotowskiego klina  napowietrzającego.

Co rozumie się przez U.20? 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
m. st. Warszawy (7.10.2010)

Przeznaczenie terenu:

U – tereny usług, na których

� ustala się priorytet dla lokalizowania usług z zakresu: obsługi imprez 
międzynarodowych (obiekty kongresowe i targowo-wystawiennicze), 
administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, 
obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, wdrażania 
wyspecjalizowanych nowoczesnych technologii (parki technologiczne, instytuty 
badawcze, inkubatory przedsiębiorczości, itp.) szkolnictwa, handlu, oświaty, 
gastronomii, hotelarstwa, turystyki, sportu (w tym dużych obiektów 
sportowych dla organizacji imprez międzynarodowych), transportu, łączności, 
itp. – o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim, 

� dopuszcza się lokalizowanie:
o funkcji mieszkaniowej – z zaleceniem by udział tej funkcji kształtował się do 40% 

powierzchni zabudowy na terenie,

o niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej,

o małych i średnich obiektów produkcyjnych stosujących nowoczesne technologie,

o funkcji uzupełniających związanych z funkcją podstawową.

Profil usług może być uściślony w m.p.z.p. 

Dla terenu usług U, w strefie śródmieścia funkcjonalnego, przyjęto wskaźnik 
zabudowy 2,0



W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania JEST TAKŻE WPIS:

2. OBSZARY I OBIEKTY OCHRONY PRZYRODY (str. 133)

… Działania służące ochronie dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego zmierzają do zahamowania 
procesów degradacji terenów objętych ochroną oraz ustanowienie form ochrony dla terenów o dużych 
wartościach przyrodniczych i krajobrazowych.  

2.1 Formy ochrony przyrody

Obszary i obiekty objęte ochroną:

• ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

…

B. WYTYCZNE DOTYCZĄCE OKREŚLANIA W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO    
ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA (str. 138)

Realizacja ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów wymaga w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego:

1. Określenia granic:

• …

• Obszarów i obiektów ochrony przyrody istniejących, projektowanych i proponowanych do ochrony;

• …

2. Określenia warunków i zakresu ochrony ww. obszarów, dla:

• Obszarów i obiektów ochrony przyrody, które obejmować powinny:
o OGRANICZENIA ZAGOSPODAROWANIA DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W SĄSIEDZTWIE TERENÓW 

I OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ
o …

3. Określenie zasad zagospodarowania obszarów zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i TERENÓW 
SĄSIEDNICH które obejmują:

• Nakazy w zakresie:

o Ograniczenia lokalizacji wskazanych funkcji i urządzeń i lub ZAKAZU ZABUDOWY …



USTAWA  O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENNYM:

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.

KONSTYTUCJA RP: 

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.

MPZP musi być zgodny z wszystkimi przepisami 
prawa, które są od niego ważniejsze, tzn. ustawami, 

rozporządzeniami ministrów czy zarządzeniami 

wojewody. [str. 4]



USTAWA PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Art. 1. Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z 
jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, …

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

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.

Art. 71. 1. Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią 
podstawę do sporządzania i aktualizacji koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów 
zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Art. 73. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględnia się w 
szczególności ograniczenia wynikające z: 

1) ustanowienia w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku 
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska 
dokumentacyjnego, pomników przyrody oraz ich otulin;



USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY

Art. 3. ust. 1.  

cele ochrony przyrody są realizowane m. innymi przez 
uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 

UWAGA:

Czy MPZP dla obszary A1 MW/U jest zgodny z wymienionymi 
przepisami prawa?



Ustalenia szczegółowe:

Na terenie położonym między ulicami Bruna, Rakowiecką i 
al. Niepodległości, obszar A1 MW/U został wydzielony jako 
jedyny możliwy do zabudowy.

Obszar ten graniczy bezpośrednio z Zespołem przyrodniczo-
krajobrazowym „Park SGGW”. 

JEST TO PODSTAWOWY BŁĄD W TYM PLANIE!

TEKST PLANU składa się z dwóch części:
ustaleń ogólnych, które stosuje się do całego obszaru objętego 
planem … oraz 
ustaleń szczegółowych, które określają, co i jak można 
zbudować na poszczególnych terenach, określonych na rysunku 
planu. [str. 7]



Działka 14/5
Pawilon usługowy

Wspólnota „Bruna 9”
Obszar chroniony:
Zespół przyrodniczo-
krajobrazowy
„Park SGGW”

Szkoła podstawowa nr 70

Granica obszaru A1 MW/U nie jest zgodna ze Studium: 
Zabudowa działki 14/5 stanowi zagrożenie dla 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego!!
Działka 14/5 powinna pozostać działką usługową.



Działka 14/5
Pawilon usługowy

Wspólnota „Bruna 9”

Obszar chroniony:
Zespół 
przyrodniczo-
krajobrazowy
„Park SGGW”

Szkoła podstawowa nr 70

Tak powinny być wyznaczone granice 
obszaru A1 MW/U?



Ponadto, na rysunku planu błędnie oznakowano granicę 
między obszarem A1 MW/U i Parkiem SGGW (A3 ZP): 

• zaznaczono tylko LINIĘ NIEPRZEKRACZAJĄCĄ 
zabudowy (określając najmniejszą dopuszczalną
odległość ściany budynku od linii rozgraniczających, w 
tym także zabudowy podziemnej), 

• nie wyznaczono LINII OBOWIĄZUJĄCEJ zabudowy 
(określającej obowiązującą odległość ściany budynku
od linii rozgraniczających, w tym także zabudowy 
podziemnej).



Działka przeznaczona pod zabudowę Park SGGW – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy
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[Źródło: Serwis mapowy: http://www.mapa.um.warszawa.pl ]

Linia nieprzekraczająca
Nie zaznaczono linii 
obowiązującej 

A3 ZP

A1 MW/U

A2 U



Korzenie drzew mają zwykle bardzo duży zasięg, 90% z nich znajduje się do 80 cm 

głębokości. Należy zauważyć, że zasięg korzeni sięga znacznie dalej niż rzut korony
http://www.aleje.org.pl/images/publikacje/drzewa-w-krajobrazie-podrecznik-praktyka-small.pdf

Podstawowa wiedza na temat drzew



OBIEG WODY I ASYMILANTÓW WEWNĄTRZ DRZEWA

http://www.aleje.org.pl/images/publikacje/drzewa-w-krajobrazie-podrecznik-praktyka-small.pdf

Co powoduje upadek drzewa?
Drzewo może się wywrócić lub 
złamać, gdy nastąpi
uszkodzenie w systemie 
korzeniowym, na pniu lub
w koronie, co najczęściej jest 
związane z:
• obecnością wewnętrznego 

rozkładu drewna
• obecnością cech wskazujących 

na ryzyko upadku drzewa lub 
złamania jego części

• zmianą warunków 
siedliskowych: przykładowo 
pracami budowlanymi 
przeprowadzonymi nawet kilka 
czy kilkanaście lat wstecz, 
usunięciem drzew w 
sąsiedztwie lub zmianą 
poziomu wody gruntowej. 
[str. 36]Str. 22



Czy drzewa przeżyją?

Źródło: Kruszewski Architekci sp. z o.o.  



Plan miejscowy składa się z dwóch części:

• tekstu planu, który stanowi treść uchwały rady miejskiej, oraz

• rysunku planu, który jest załącznikiem i ilustracją do tekstu. 

Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu 
czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót. Tekst i 
rysunek planu są uchwalone przez Radę Warszawy. [str.6]



ul. Batorego

ul. Giordano 
Bruna

ul. Rakowiecka

Park SGGW 
(A3 ZP)

Działka nr 14/5

Fragment rysunku 
MPZP rejonu 
Starego Mokotowa

Analizowany  obszar
A1 MW/U

ul. Boboli



W trakcie tworzenia MPZP rejonu Starego Mokotowa, teren 
obszaru A1 MW/U został zabudowany. Rysunek planu, 
dołączony do MPZP w chwili jego uchwalania (w 2010 r.) 
nie odzwierciedlał rzeczywistości. Rysunek ten 
przedstawiał obszar A1 MW/U w chwili przystąpienia do 
tworzenia MPZP – przed jego zabudową. 

W chwili uchwalania MPZP jedynie niezabudowany teren w 
obszarze A1 MW/U stanowiła wąska działka (około 32 m 
szerokości) położona między osiedlem „Bruna 9” (3,5 metra 
od ściany budynku) i zespołem przyrodniczo-krajobrazowym 
(w ostrej granicy). 



Działka 14/5; ul. Rakowiecka 30 A
Obecnie stoi tam pawilon usługowy

Teren SGGW 
Parking na ponad 
200 samochodów

Osiedle „Bruna 9”

Park SGGW

Rakowiecka 26

Rakowiecka 30 Rakowiecka 28

SGH

Wschodnia część otoczenia obszaru A1 MW/U



Parametry określone w MPZP dla obszaru 
A1 MW/U dotyczą także działki 14/5:

• 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.



Data 
wpływu

Inwestor Nazwa zamierzenia Stan prawny Data 
wydania 
decyzji

2018-02-06 Europower 

Centrum 

Sp. z o.o.

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny z GARAŻEM 
PODZIEMNYM 
DWUKONDYGNACYJNYM 
i urządzeniami technicznymi 

oraz rozbiórka istniejącego 

budynku biurowo-

usługowego.

W trakcie 

rozpatrywani

a

Błędy w MPZP rejonu Starego Mokotowa świetnie ilustruje 
wniosek o pozwolenie na budowę (nr M.AB.6740.21.2018.DKA), 
na działce 14/5, z dnia 6 lutego 2018 r. bazującego na ustaleniach 
w tym planie.



Osiedle „Bruna 9”
Działka 14/3

Planowany budynek
Działka 14/5

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy
„Park SGGW”; część działki 14/6

Zagrożone drzewa 
na granicy 
„Parku SGGW”

Planowana zabudowa 
wymaga wycinki zieleni 
wysokiej na działce 14/5

Planowane dwa poziomy 
podziemnych garaży spowoduje 
zakłócenie gospodarki wodnej

Część mieszkańców 
Wspólnoty „Bruna 9” 
pozbawiona prawa do słońca

Projekt zabudowy działki 14/5, przygotowany na bazie rysunku wykonanego przez Kruszewski 
Architekci sp. z o.o. 

ZRÓWNOWAŻONY CZY NIEZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ



TWORZENIE MPZP
Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, PLAN MIEJSCOWY 
SPORZĄDZA PREZYDENT WARSZAWY, korzystając z doradztwa członków specjalnie powołanej 
Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej 
Warszawy. 

Prowadzenie procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
należy do zadań Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Projekt planu rejonu Starego Mokotowa został opracowany przez Biuro Planowania Rozwoju 
Warszawy S.A. Głównym projektantem planu był arch. Marcin Świetlik (od 24 kwietnia 2018 r. 
także prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich.) 

… 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

Ważna jest także rola Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy. Do zakresu działania tego 
biura należy w szczególności:

prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem środowiskiem m.st. Warszawy, zgodnie z zasadami 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, poprzez OPRACOWYWANIE I OPINIOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW I 
PROGRAMÓW W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA; 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwala Rada m.st Warszawy. 
Po uchwaleniu przez Rade Miasta plan miejscowy trafia do Wojewody, a ten publikuje go w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. Po dwóch tygodniach od publikacji w Dzienniku plan miejscowy staje się 
obowiązującym prawem miejscowym.

Należy odpowiedzieć na podstawowe pytania: 

1. Jak to możliwe, że instytucje i osoby odpowiedzialne za tworzenie MPZP  
(profesjonaliści w swoich dziedzinach) nie zauważyli oczywistych błędów w MPZP 
rejonu Starego Mokotowa dla obszaru A1 MW/U? 

2. Czy procedury dotyczące tworzenia MPZP są poprawne?  



POROZMAWIAJMY O FAKTACH

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (uniwersytet 
przyrodniczy), która w 2015 r. dostała się do pierwszej 
setki najlepszych światowych uczelni w dziedzinie 
rolnictwa i leśnictwa, w 2015 r. wystąpiła o podział działki 
14/4 w celu wydzielenia jedynie niezabudowanej wąskiej 
działki (14/5), bezpośrednio graniczącej z zespołem 
przyrodniczo-krajobrazowym, z zamiarem jej zabudowy. 



Z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, dnia 27 kwietnia 
2016 r. Biuro Gospodarki Nieruchomościami Dzielnicy 
Mokotów podjęło Decyzję Nr 24/2016 o podziale działki 14/4 
na działki 14/5 i 14/6 motywując, że

zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce 
nieruchomościami, „podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli 
jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami 
szczególnymi. … 
2. Zgodność z ustaleniami planu w myśl ust. 1 dotyczy zarówno 
przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania 
wydzielonych działek gruntu”. 

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów pismem 
z dnia 20 stycznia 2016 r. znak: UD-IV-WAB-D.670.51.2016.ZWL 
poinformował, że podlegająca podziałowi działka nr 14/4 leży w 
granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu Starego Mokotowa, … Przebieg linii podziałowych nie jest 
sprzeczny z ustaleniami planu. 

…

Dla terenu A1MW/U [do którego należy działka 14/5], przeznaczeniem 
podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa i/lub usługi (jako 
przeznaczenie równoważne).



W Biurze Gospodarki Nieruchomościami oraz w Wydziale 
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów, w trakcie 
wydawania zgody na wydzielenie działki 14/5 z przeznaczeniem pod 
zabudowę, nie zwrócono uwagi na fakt, że może to powodować 
poważne zagrożenie dla terenu prawnie chronionego, bezpośrednio 
graniczącego z tą działką – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Park SGGW”. 

Jak się ma do tego  fragment dokumentu „Prognoza 
oddziaływania na środowisko”: Nie przewiduje się w wyniku 
realizacji ustaleń planu uruchomienia nowych, istotnych zmian w 
środowisku przyrodniczym. … Plan chroni arboretum SGGW o 
statusie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park SGGW” (str. 
21).

Nie zwrócono także uwagi na fakt, że w MPZP dla obszaru A1 
MW/U  ustalono ochronę zieleni wysokiej. Na działce 14/5 jest 
sporo wysokich drzew. Jak wynika z opracowania „Inwentaryzacja 
zieleni i projekt gospodarki drzewostanem”, w przypadku 
zabudowy tej działki, trzeba będzie wyciąć drzewa tam rosnące, co 
jest sprzeczne z tymi ustaleniami. [Autor opracowania dr hab. Inż. Piotr Latocha, 

architekt krajobrazu, sierpień 2017]



W lutym 2017 r. SGGW sprzedała działkę 14/5 deweloperowi EuroPower
Centrum Sp. z o.o., z przeznaczeniem pod zabudowę. Mając na uwadze charakter 
i położenie tej działki oraz błędy w MPZP dla obszaru A1 MW/U, czy decyzja ta była 
zgodna z „Kodeksem etycznym Polskiej Akademii Nauk” i czy jest to dobry przykład 
dla studentów i absolwentów tej uczelni? 

[6.3. Pracownik nauki opracowuje każdą ekspertyzę rzetelnie i odpowiedzialnie, w oparciu o aktualny stan 
wiedzy naukowej i o pełne rozpoznanie istotnych faktów i okoliczności.]

30 listopada 2017 r. Wspólnota „Bruna 9” (działka 14/3), złożyła skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na uchwałę Rady m.st. 
Warszawy Nr LXX/2187/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia 
MPZP rejonu Starego Mokotowa w części dotyczącej obszaru A1 MW/U.

3 stycznia 2018r. Radca Prawny z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, 
upoważniona przez Panią Prezydent m.st. Warszawy do reprezentowania Rady 
m.st. Warszawy w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach 
związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w odpowiedzi na 
skargę  wystąpiła o

• odrzucenie skargi
• ewentualnie oddalenie skargi na wypadek nieuwzględnienia powyższego 

wniosku.
Głównym argumentem było wyjaśnienie, że 

… dla terenu A1MW/U plan miejscowy ustalił bardzo korzystne parametry 
zabudowy, gdyż teren ten predysponował do możliwości inwestycyjnych w tym 
rejonie, w przeciwieństwie do sąsiadującej zabudowy zabytkowej czy historycznej, 
która zalicza się do obszarów dóbr kultury współczesnej objętej ochrona 
urbanistyczną.



6 lutego 2018 r. nowy właściciel działki 14/5 (Europower Centrum Sp z o.o.) złożył wniosek 
o pozwolenie na budowę. 

2 marca 2018 r. Stowarzyszenie Parkowy Mokotów  wysłało pismo do Pani Dyrektor Biura 
Architektury i Planowania Przestrzennego dotyczące planowanej zabudowy działki 14/5 (z 
kopia do 22 instytucji), przygotowane na podstawie opracowania „Rola instytucji 
rządowych, samorządowych i naukowych w zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwoju”. 
http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/03/OPRACOWANIE.pdf

2 marca 2018 r. deweloper wniosek wycofał, następnie sprzedał tę działkę developerowi 
Vinci Construction, największej francuskiej firmie i światowemu liderowi w dziedzinie 
budownictwa i robót publicznych, obsługującej rynek polski przez firmę budowlaną 
Warbud, której jest głównym udziałowcem. 
http://www.warbud.pl/pl/strefa-inwestora/grupa-vinci/vinci-construction

(W 2015 Grupa VINCI uplasowała się na I miejscu w rankingu 50 największych firm 
budowlanych w Europie, corocznie przygotowanym przez firmę doradczą Deloitte, 
w którym kryterium była wielkość przychodów. Dzięki obecności w Grupie VINCI, Warbud
korzysta z międzynarodowych doświadczeń ekspertów, ma gwarancję stabilności i siły 
finansowej.) http://www.warbud.pl/pl/strefa-inwestora/grupa-vinci

23 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie Parkowy Mokotów złożyło wniosek o unieważnienie 
MPZP rejonu Starego Mokotowa dla obszaru A1 MW/U ze względu na błędy tam 
występujące oraz o przygotowanie i uchwalenie , możliwie szybko, nowej wersji planu. 
Adresatami wniosku była Prezydent m.st. Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
Przewodnicząca Rady Warszawy, Pani Ewa Malinowksa-Grupińska i Dyrektor BAiPP, Pani 
Marlena Happach. Kopię pisma przesłano m. innymi do Burmistrza Mokotowa. 
Wniosek został przygotowany na podstawie opracowania  „Rola instytucji rządowych, 
samorządowych i naukowych w zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwoju” cz. II. 
http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/04/OPRACOWANIE-cz-II.pdf



23 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie Parkowy Mokotów złożyło wniosek do 
Prokuratury Okręgowej (z kopią do Prokuratury Generalnej), z prośba o 
zbadanie legalności sprzedaży terenu będącego własnością Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (działki 14/5), w aspekcie 
zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i przepisów 
o ochronie przyrody. Dokładny opis procesu planowania 
zagospodarowania tej działki zawiera wymienione wyżej opracowanie.

26 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenia Parkowy Mokotów zwróciło się do 
WSA z prośbą o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika 
postepowania, w posiedzeniu Sądu planowanego na 10 maja 2018 r. w 
sprawie ze skargi Wspólnoty „Bruna 9”, na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 
dnia 14 stycznia 2010 r. w przedmiocie MPZP rejonu Starego Mokotowa. 

Stowarzyszenie zostało poinformowane, przez WSA, o posiedzeniu Sądu w 
dniu 10 maja 2018r., jako uczestnik postepowania.

Ku wielkiemu zdziwieniu, planowana na 10 maja 2018 r. rozprawa w WSA 
nie odbyła się, ponieważ Radca Prawny Biura Architektury i Planowania 
Przestrzennego, pani Aneta Kowalczyk, upoważniona przez Prezydenta 
m.st. Warszawy do reprezentowania Rady m.st. Warszawy, w 
postepowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych z 
planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, wniosła zastrzeżenia 
odnośnie uczestnictwa Stowarzyszenia Parkowy Mokotów w tej rozprawie. 



Trudno jest zrozumieć zachowanie pani prawnik oraz decyzje WSA (przedstawicieli władzy sądowniczej). 
Czy nie świadczy to o bezsensie zachęcania obywateli do aktywności obywatelskiej w Polsce, 
jednocześnie nie dopuszczając do udziału w rozprawie prezesa Stowarzyszenia Parkowy Mokotów, 
dotyczącej MPZP dla terenu działania Stowarzyszenia (tym bardziej, że Stowarzyszenie jest aktywnie 
zaangażowane w próbie unieważnienia MPZP rejonu Starego Mokotowa, o czym świadczą wymienione 
powyżej pisma w których opisane są błędy występujące w tym planie, … a może właśnie dlatego). 
Oto fragment dokumentu „Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z 
perspektywa do 2023 r.” :

Bardzo istotnym elementem, na który zwraca uwagę KPM [Krajowa Polityka Miejska], a który również 
został uwzględniony w Poś [Polityce ochrony środowiska], jest PARTCYPACJA SPOŁECZNA. 
Dlatego przy tworzeniu Programu nie ograniczono się wyłącznie do przeprowadzenia formalnych 
konsultacji społecznych, ale podjęto wysiłek szerokiego włączenia mieszkańców miasta w ten proces. 
Poś zakłada również potrzebę PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ na etapie wdrażania przedstawionych 
działań. 

Program ochrony środowiska obejmuje, między innymi. następujące obszary:

• zasoby przyrodnicze.

• świadomość ekologiczna mieszkańców, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, edukacja ekologiczna.

Czy nie przypomina to słynnego § 22, książki Josepha Hellera:

Był też paragraf 22. Kruczek prawny, który pozwalał na wszystko, jednocześnie nie pozwalając na 
nic. Niezwykły zapis, dzięki któremu najoczywistsza rzecz stawała się niejasną i niepewną... „Orr był 
wariatem i mógł być zwolniony z lotów. Wystarczyło, żeby o to poprosił, ale gdyby to zrobił, nie 
byłby wariatem i musiałby latać nadal”* - to cecha paragrafu 22, wszystko w nim widać czarno na 
białym, ale nie jest tym, co widzimy, bo właściwie nie znaczy tego, co ma znaczyć, mimo że znaczy 
to, co miał znaczyć, gdy go ktoś pisał, i nic nie znacząc, pozwala na wszystko i na nic nie pozwala. 
Zrozumieliście coś? Nie? To paragraf 22, który aż za bardzo przypomina dzisiejszy świat...



ROLA INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 
POLSCE

Ustawa o Ochronie Przyrody wskazuje do czyich obowiązków należy dbanie o 
przyrodę:

Art.4
1. Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę 
będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. 

2. Organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków 
prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody. 

3. Obowiązkiem organów administracji publicznej, instytucji naukowych i 
oświatowych, a także publicznych środków masowego przekazu jest 
prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w 
dziedzinie ochrony przyrody.

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska 
Art. 79. 
Organy administracji, instytucje koordynujące oraz kierujące działalnością naukową 
i naukowo-badawczą, a także szkoły wyższe, placówki naukowe i naukowo-
badawcze, obejmujące swym zakresem działania dziedziny nauki lub 
dyscypliny naukowe wiążące się z ochroną środowiska, są obowiązane 
uwzględniać w ustalanych programach oraz w swej działalności badania 
dotyczące zagadnień ochrony środowiska i badania te rozwijać.



MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Biuro.Ministra@mos.gov.pl

O MINISTERSTWIE
Minister Środowiska prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju z zachowaniem ojczystych zasobów przyrodniczych 
i polskiego krajobrazu. Odpowiada także za racjonalną gospodarkę leśną i efektywne wykorzystanie zasobów 
naturalnych.

MISJA:
Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie 
oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby 
uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń. 

WIZJA:
Ministerstwo Środowiska jest nowoczesną, profesjonalną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, racjonalnie 
zarządzającą zasobami naturalnymi, dbającą o edukację ekologiczną społeczeństwa oraz otwartą na współpracę w 
zakresie ochrony środowiska.

GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA d.remiszewska@gios.gov.pl

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska 
odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu 
środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Zgodnie z wizją - Inspekcja to nowoczesna, profesjonalnie zarządzana instytucja publiczna, dostarczająca 
instrumentów do prowadzenia efektywnej polityki ekologicznej, wyrażająca troskę o stan środowiska dla obecnych i 
przyszłych pokoleń. 

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA kancelaria@gdos.gov.pl

Misja: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, mając na względzie jakość życia obecnego i przyszłych pokoleń, 
realizując politykę państwa, troszczy się o ochronę i racjonalne korzystanie z zasobów środowiska.

Wizja: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest profesjonalną, nowoczesną, racjonalną i otwartą na współpracę 
organizacją przyczyniającą się do sprawnego zarządzania środowiskiem naturalnym.  

Formy ochrony przyrody:

9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

To fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub 
estetyczne. Tymi formami przyrody obejmowane są zarówno obszary niewielkie (np. pozostałości parków i założeń 
przypałacowych), jak i rozległe tereny zróżnicowane pod względem krajobrazowym i przyrodniczym (np. fragmenty 
dolin rzecznych). Te formy ochrony przyrody znajdują się w kompetencji samorządu gminnego.



PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA

Członków Państwowej Rady Ochrony Środowiska na kadencję trwającą 5 
lat powołuje minister właściwy do spraw środowiska. 

Do zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska należy 
opracowywanie dla ministra właściwego do spraw środowiska opinii w 
sprawach ochrony środowiska, a także przedstawianie propozycji i 
wniosków zmierzających do tworzenia warunków zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska oraz do zachowania lub poprawy jego 
stanu. 

PAŃSTWOWA RADA OCHRONY PRZYRODY

Minister właściwy do spraw środowiska powołuje członków Państwowej 
Rady Ochrony Przyrody spośród działających na rzecz ochrony przyrody 
przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. 

Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności:

• ocena realizacji ustawy;

• opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony 
przyrody;



REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Misja:
Misją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie jest działanie na 
rzecz zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego przy jednoczesnym 
zachowaniu walorów przyrodniczych i standardów środowiska z myślą o przyszłych 
pokoleniach.

• Wizja:

• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie jest profesjonalną, 
nowoczesną i przyjazną instytucją skutecznie chroniącą środowisko 
przyrodnicze województwa mazowieckiego.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje zadania przy 
pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. 
Strukturę organizacyjną i zadania określa regulamin organizacyjny zatwierdzony 
przez Wojewodę Mazowieckiego.

Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy:

• kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,

• …

• podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem 
wymagań związanych z ochroną lub naruszeniem warunków korzystania ze 
środowiska,

• …



BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA

Do zakresu działania Biura Ochrony Środowiska należy w szczególności: 

1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem środowiskiem m.st. Warszawy, zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, poprzez opracowywanie i opiniowanie projektów planów i programów w 
zakresie ochrony środowiska; …

ZARZĄDZENIE NR 6583/2014, PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 18 września 2014 r., w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

§ 19. Do zakresu działania Wydziału Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta należy w szczególności:

1. inicjowanie działań związanych z ochroną i rozwojem terenów zieleni;

2. opracowywanie i opiniowanie projektów programów, planów, strategii, w zakresie działania 
Wydziału;

…

9. w zakresie form ochrony przyrody, pozostających w kompetencjach Rady, takich jak: pomniki przyrody, 
stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:

a) sprawowanie nadzoru,
b) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i znoszeniem,

c) prowadzenie rejestru wniosków o ustanowienie lub zniesienie;

…

16. przygotowywanie opinii merytorycznych w sprawie:
a) środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

b) PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,

c) projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

17. przygotowywanie, na wniosek Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, opinii merytorycznych w 
sprawie:

a) PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,

b) projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- w zakresie działania Biura;



PODSTAWOWE BŁĘDY

popełnione przy tworzeniu MPZP rejonu Starego Mokotowa dla obszaru A1 MW/U

• Błędnie wyznaczone granice obszaru A1 MW/U – bazując na treści Studium, zabudowa działki 
14/5 zgodnie z parametrami wyznaczonymi dla obszaru A1 MW/U, stanowi zagrożenie dla 
obszaru chronionego (zespołu przyrodniczo-krajobrazowego).

• MPZP rejonu starego Mokotowa dla obszaru A1 MW/U nie jest zgodny z przepisami prawa, które 
są od niego ważniejsze – nie spełnia zasad zrównoważonego rozwoju. 

• Na mapie planu, dla obszaru A1 MW/U, zaznaczono tylko linię nieprzekraczającą zabudowy nie 
wyznaczono linii obowiązującej zabudowy.

• Nieaktualny rysunek planu dołączony do MPZP – obszar A1 MW/U, w chwili uchwalania planu, 
był już w większości zabudowany (i oddany do użytkowania)

• Urząd Dzielnicy Mokotów wydał zgodę na wydzielenie działki 14/5 z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej (na bazie parametrów wyznaczonych w MPZP), co nie jest zgodne z zapisami w 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m. st. Warszawy

• BOŚ nie wniosło uwag do MPZP dotyczących obszaru A1 MW/U.

• SGGW wnioskując o podział działki 14/4 na działki 14/5 i 14/6, następnie sprzedając działkę 14/5 
deweloperowi z przeznaczeniem pod zabudowę, postąpiła niezgodnie z etyką zawodową.

• Radca Prawny Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, upoważniona przez 
Prezydenta m.st. Warszawy do reprezentowania Rady m.st. Warszawy, uważa że parametry 
wyznaczone w MPZP dla obszaru A1 MW/U są bardzo dobre oraz ma zastrzeżenia co do udziału 
Stowarzyszenia Parkowy Mokotów w rozprawie WSA dotyczącej MPZP rejonu Starego 
Mokotowa. 

PODSTAWOWE PYTANIA:
1. Przy tworzeniu MPZP kierowano się rozwojem zrównoważony czy niezrównoważonym? 

2. Niedopuszczenie stowarzyszenia do udziału w rozprawie dotyczącej unieważnienia MPZP 
świadczy o społeczeństwie obywatelskim czy nieobywatelskim?

3. CZY MPZP Z BŁĘDAMI, MOŻE STANOWIĆ AKT PRAWA MIEJSCOWEGO i być podstawą 
wydawania pozwolenia na budowę?



DO CZEGO ZOBOWIĄZUJE CZŁONKOSTWO WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ?

W 1994 r. wszedł w życie Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z 
jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w 
Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.  [ http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1994/s/11/38]

Zbliżanie przepisów prawnych
Artykuł 68
Strony uznają, że istotnym warunkiem wstępnym integracji gospodarczej Polski ze Wspólnotą jest zbliżanie 
istniejącego i przyszłego ustawodawstwa Polski do ustawodawstwa istniejącego we Wspólnocie. 
Polska podejmie wszelkie starania w celu zapewnienia zgodności jej przyszłego ustawodawstwa z 
ustawodawstwem Wspólnoty.
Artykuł 69
Zbliżanie przepisów prawnych obejmie w szczególności następujące dziedziny: prawo celne, prawo o 
spółkach, prawo bankowe, rachunkowość przedsiębiorstw, opodatkowanie, własność intelektualną, ochronę 
pracownika w miejscu pracy, usługi finansowe, zasady konkurencji, ochronę zdrowia i życia ludzi, zwierząt i 
roślin, ochronę konsumenta, pośredni system opodatkowania, przepisy techniczne i normy, transport i 
środowisko naturalne. 

3.3.2010  KOMISJA EUROPEJSKA

EUROPA 2020:
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf

2015 ONZ

Rezolucja przyjęta przez  zgromadzenie Ogólne

Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

Cele Zrównoważonego Rozwoju i powiązane z nimi zadania są współzależne i niepodzielne oraz zapewniają 
równowagę pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/srodowisko/miedzynarodowe_aspekty_zrownowazonego_rozwo
ju/Polska_wersja_jezykowa_dokumentu_Przeksztalcamy_nasz_swiat._Agenda_na_rzecz_zrownowazonego_rozwo
ju_2030..pdf



REALIZACJA CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W POLSCE: 
Raport 2018 r.

Przyjęcie przez Narody Zjednoczone Agendy 2030 we wrześniu 2015 r. zbiegło się w Polsce z 
procesem szerokiej debaty publicznej nad określeniem nowego podejścia do polityki  rozwoju i 
koniecznością identyfikacji  oraz nadania nowych impulsów rozwojowych. W efekcie tego 
procesu zdefiniowany został model rozwoju odpowiedzialnego, w którym czynniki 
ekonomiczne – przy poszanowaniu środowiska naturalnego – są  bilansowane  przez 
czynniki  społeczne, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

…

Pokazujemy nasze doświadczenie w budowaniu partnerstwa i współpracy administracji z 
interesariuszami na rzecz kształtowania odpowiednich warunków dla upowszechniania idei 
zrównoważonego rozwoju w Polsce. Wierzymy, że nasze podejście i rozwijana inicjatywa 
Partnerstwo na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju może stanowić dobrą 
praktykę dla innych krajów. 

…

Podczas Specjalnego Szczytu NZ, w ramach którego przyjęto Agendę 2030, Polskę 
reprezentował prezydent RP, pan Andrzej Duda, dając wyraz najwyższego politycznego 
poparcia w Polsce dla Wypracowanych celów. 

Zgłoszenie się Polski do zaprezentowania swojego dobrowolnego przeglądu realizacji Agendy 
2030 na poziomie krajowym już w trzecim roku jej obowiązywania stanowi wyraz aktywnego 
zaangażowania się strony polskiej w ten ważny proces szerzej obejmujący całą problematykę 
rozwojową Narodów Zjednoczonych.

Czy, na przykładzie MPZP rejonu Starego Mokotowa dla obszaru A1 MW/U, można 
powiedzieć, że w Polsce zasady zrównoważonego rozwoju są przestrzegane?



Źródło: Polski Alarm Smogowy

CZY POLACY (w tym mieszkańcy ul. Bruna) MAJĄ INNE PŁUCA?

"Poziom informowania dla pyłu PM10 ustalony jest w naszym kraju na poziomie 200 µg/m3, a poziom

alarmowy - 300 µg/m3, czyli odpowiednio cztero- i sześciokrotnie wyżej niż maksymalny dobowy

poziom stężenia PM10 wskazany przez WHO. Dlatego apelujemy o obniżenie poziomu informowania i

alarmowania do 100 µg/m3. Zmiana ta może doprowadzić do realnej poprawy zdrowia publicznego" -

głosi apel, pod którym podpisali się prezesi m.in. Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,

Pediatrycznego i Kardiologicznego oraz dyrektor Greenpeace Polska.
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-11-22/lekarze-i-ekolodzy-apeluja-aby-wczesniej-informowac-o-smogu-resort-srodowiska-nie-widzi-potrzeby-zmian/

Należy dodać, że ul Bruna jest obstawiona samochodami do granic możliwości, co ilustruje:
http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZALACZNIK-1.pdf



Greenpeace Polska

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-11-22/lekarze-i-ekolodzy-apeluja-aby-wczesniej-informowac-o-smogu-resort-srodowiska-nie-widzi-
potrzeby-zmian/, 22 listopada 2016

Polsce grozi 4 mld zł unijnej kary za smog. Przez smog umiera 48 tys. Polaków rocznie
25.02.2018; http://wyborcza.pl/7,75398,23055769,trybunal-sprawiedliwosci-ue-polska-zlamala-prawo-w-sprawie.html


