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Warszawa, 16 listopada 2016 roku 

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

ul. Żegańska 1 

04-713 Warszawa 

Za pośrednictwem: 

Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer 

Pana Norberta Szczepańskiego 

 

w sprawie:  uzupełnienia odpowiedzi na interpelację nr 306 z dnia 16 września 2016 roku 

dotyczącej przeprowadzenia procedury scalenia i ponownego podziału działek w 

obszarze MPZP rejonu ulicy Zwoleńskiej – część I 

Zgodnie z § 32 ust. 8 Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku zwracam 

się z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 306 z dnia 16 września 2016 roku dotyczącej 

przeprowadzenia procedury scalenia i ponownego podziału działek w obszarze MPZP rejonu ulicy 

Zwoleńskiej – część I. 

W odpowiedzi na interpelację przedstawiono jedynie obowiązujący stan prawny w odniesieniu do 

działek wskazanych w interpelacji i przeprowadzania działań związanych ze scaleniem i ponownym 

podziałem działek, bez jakiegokolwiek odniesienia się do sprawy rozpoczęcia tych działań dla 

przedmiotowych działek.  

Ponadto, zgodnie z pkt. 4, lit. a. Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1527/2016 z dnia  

10 października 2016 roku, zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 

Urzędu miasta stołecznego Warszawy (Rodział III, § 38, pkt. 15, lit w. jednolitego tekstu Zarządzenia 

nr 312/2007 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania 

regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy), to urzędy dzielnic nabyły 

kompetencje w zakresie prowadzenia spraw z zakresu scalenia i podziałów nieruchomości w trybie 

art. 101-108 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wszczęcie postępowań administracyjnych 

związanych z przeprowadzeniem procedury scalenia i ponownego podziału działek o numerach 

ewidencyjnych 15/1, 16/1, 38, 18 oraz częściowo 19 z obrębu 3-11-33 w dzielnicy Wawer, 

oznaczonych w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przesztrzennego rejonu ulicu 

Zwoleńskiej – część I jako obszar B22 oraz częściowo jako obszar B15 i D4, zgodnie z obowiązującym 

prawem, w tym aktualnym Regulaminem organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy.  

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

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 
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