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Warszawa, 30 czerwca 2017 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: zmiany interpretacji przepisów w zakresie dostępu do drogi publicznej 

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

niniejszą interpelację w sprawie zmiany interpretacji przepisów w zakresie dostępu do drogi publicznej. 

W ramach postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 

Wydział Architektury Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy interpretował dotychczas zapisy 

ustawy Prawo Budowlane w taki sposób, że dostęp do drogi publicznej zapewniany był również 

poprzez drogę wewnętrzną, której władającym jest m.st. Warszawa. Wydając pozytywną decyzję o 

pozwoleniu na budowę, m.st. Warszawa, jako faktyczny zarządca drogi wewnętrznej, wyrażało w ten 

sposób pośrednio zgodę na wykorzystywanie tej drogi jako dojście i dojazd do nieruchomości objętej 

tą decyzją. 

Od pewnego czasu Wydział Architektury Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zmienił 

interpretację przepisów w zakresie zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Dla wydania pozytywnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę nie jest już wystarczający sam fakt tego, iż dana działka objęta 

wnioskiem o pozwolenie na budowę przylega do działki stanowiącej drogę wewnętrzną, której 

władającym jest m.st. Warszawa i przez to posiada pośredni dostęp do drogi publicznej. Dodatkowo 

wymagane jest teraz posiadanie przez wnioskodawcę udziału w tej drodze wewnętrznej będącej we 

władaniu m.st. Warszawy. Diametralnie zmieniły się zatem zasady uzyskania pozytywnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę przez właścicieli działek zlokalizowanych przy drogach wewnętrznych, 

którymi włada m.st. Warszawa. Właściciele Ci zapewne nie mają świadomości tych zmian, a na terenie 

dzielnicy Wawer istnieje stosunkowo duża liczba dróg wewnętrznych, którymi jedynie włada, a nie jest 

właścicielem,  m.st. Warszawa.  

Opisana powyżej zmiana interpretacji przepisów przez urzędników Urzędu Dzielnicy Wawer  

m.st. Warszawy sprowadza się do sytuacji, w której przy takim samym stanie prawnym, różni 
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mieszkańcy traktowani są w różny sposób w zakresie postępowań administracyjnych związanych z 

wydaniem pozwolenia na budowę. Jest to ewidentny przykład nierównego traktowania mieszkańców 

i naraża m.st. Warszawa na postępowania sądowe związane z odszkodowaniami z tego tytułu.  

Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, w tym przedstawienie konkretnych przesłanek i podstaw 

prawnych związanych ze zmianą interpretacji przepisów prawa budowlanego przez urzędników 

Wydziału Architektury Urzędu Dzielnicy Wawer. Jednocześnie proszę o przedstawienie sposobu 

rozwiązania kwestii nierównego traktowania mieszkańców w ramach prowadzonych postępowań 

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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