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Rada Dzielnicy Wawer     
m.st. Warszawy 
ul. Żegańska 1 
04-713 Warszawa 

    RAFAŁ CZERWONKA  
Radny Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

     tel. +48 697 030 782 
       e-mail: kontakt@rafalczerwonka.pl 

www.rafalczerwonka.pl                                             
  

Warszawa, 19 kwietnia 2016 roku 

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

ul. Żegańska 1 

04-713 Warszawa 

Za pośrednictwem: 

Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer 

Pana Norberta Szczepańskiego 

 

INTERPELACJA NR  ………… 

w sprawie:  zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Mirtowej w osiedlu Sadul 

Zgodnie z § 32 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku składam 

niniejszą interpelację w sprawie zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Mirtowej w osiedlu Sadul. 

Bardzo proszę o wyjaśnienie następujących kwesti związanych z uzyskiwaniem warunków zabudowy 

i pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego z parkingiem podziemnym dla działek o numerach 

widencyjnych 8/1, 8/2, 9/1 i 9/2 z obrębu 3-11-41 w osiedlu Sadul w dzielnicy Wawer: 

1. Proszę o podanie informacji o wszystkich złożonych wnioskach o wydanie warunków 

zabudowy dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 9/1 i 9/2 z obrębu 3-11-41 ze wskazaniem daty ich 

wpływu oraz informacji o związanych z nimi decyzjach o wydaniu warunków zabudowy. 

Jednocześnie proszę o wyspecyfikowanie różnic pomiędzy poszczególnymi wnioskami o 

wydanie warunków zabudowy oraz pomiędzy poszczególnymi decyzjami o warunkach 

zabudowy dla przedmiotowych nieruchomości. 

 

2. Proszę o przedstawienie stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania 

poszczególnych warunków zabudowy oraz w sprawie wydania pozwolenia na budowę 

budynku wielorodzinnego dla przedmiotowych nieruchomości. 

 

3. Proszę o podanie informacji na temat tego, czy strony postępowania administracyjnego 

odwoływały się od Decyzji nr 396/2014 z 18.09.2014 roku o wydaniu warunków zabudowy 

dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 9/1 i 9/2 z obrębu 3-11-41 oraz czy ewentualna decyzja organu 

odwoławczego została zaskarżona. Na jakim etapie jest ewentualne posępowanie sądowe w 

tej sprawie? 
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4. Proszę o podanie informacji czy odwoływano się od Decyzji nr 1018/2014 o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę z dnia 8.12.2014 oraz czy decyzja ta 

była zaskarżana przez strony postepowania? 

 

5. Proszę o podanie informacji czy w postępowaniu dotyczącym wydania warunków zabudowy, 

które było podstawą wydania pozwolenia na budowę (Decyzja nr 1018/2014) budynku 

wielorodzinnego dla przedmiotowej nieruchomości brał udział Zespół Koordynujący i jeśli 

tak, to jakie było jego rozstrzygnięcie w tej sprawie? 

Jednocześnie proszę o skierowanie sprawy zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Mirtowej w osiedlu 

Sadul do Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wawer celem weryfikacji prawidłowości działań Zarządu 

i Urzędu Dzielnicy Wawer odnośnie wydanych decyzji administracyjnych.  

Zgodnie z § 32 ust. 8 Statutu Dzielnicy Wawer wnoszę o udzielenie odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 
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