
OBWIESZCZENIE NR 3
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do 
wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia tekst jednolity uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 
grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i 
kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9485), uwzględniający zmiany wprowadzone:

1) uchwałą nr XCIII/2729/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025);

2) obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2012 r. o sprostowaniu błędów (Dz. Urz. 
Woj. Maz. poz. 8352);

3) uchwałą nr XCIV/2407/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. (Dz. Urz. Woj. 
Maz. poz. 10376).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 i 3 uchwały nr XCIII/2729/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6025), który stanowi:

„§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i 3 uchwały nr XCIV/2407/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. (Dz. 
Urz. Woj. Maz. poz. 10376), który stanowi:

„§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 18 lit. g w zakresie 
odnoszącym się do pkt 27, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.”.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 lipca 2016 r.

Poz. 6725



3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Masny-Askanas
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Załącznik do obwieszczenia Nr 3

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 7 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1422/2008
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji 
m.st. Warszawy.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1438), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
446) w związku z § 44 ust. 3 Statutu m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Rady m.st. 
Warszawy Nr XXII/743/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569) - Rada m.st. 
Warszawy uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Uchwała określa zadania i kompetencje m.st. Warszawy w zakresie spraw lokalnych, zwane dalej 
„zadaniami i kompetencjami”, przekazane do wykonywania dzielnicom m.st. Warszawy, zwanymi1) dalej 
„dzielnicami”.

2. W zakresie posiadanych zadań i kompetencji Prezydent m.st. Warszawy może upoważnić zarząd 
dzielnicy lub osoby wchodzące w skład zarządu dzielnicy do wykonywania innych zadań i kompetencji, 
niewymienionych w uchwale, w tym również w zakresie spraw nie mających charakteru lokalnego.

3. Tryb i formy nadzoru oraz koordynacji Prezydenta m.st. Warszawy nad wykonywaniem zadań i 
kompetencji wymienionych w uchwale określają statuty dzielnic.

§ 2. Organy dzielnic wykonują przekazane im zadania i kompetencje zgodnie z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, uchwałami Rady m.st. Warszawy oraz zarządzeniami Prezydenta m.st. 
Warszawy.

§ 3. uchylony2) 

§ 4. Spory kompetencyjne między zarządami dzielnic, a także między zarządami dzielnic a komórkami 
organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, w zakresie 
wykonywania zadań i kompetencji wymienionych w uchwale, rozstrzyga Prezydent m.st. Warszawy.

Rozdział 2.
Zadania i kompetencje przekazane do wykonywania dzielnicom

§ 5. W zakresie inwestycji przekazuje się dzielnicom do wykonywania następujące zadania i kompetencje:

1)3) przygotowywanie propozycji wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych, dotyczących dzielnicy i 
przekazywanie ich Prezydentowi m.st. Warszawy;

1) Wyraz sprostowany przez § 1 pkt 1 uchwały nr XCIV/2407/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 
2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i 
kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10376), która weszła w życie z dniem 29 listopada 2014 r.

2) Przez § 1 pkt 1 uchwały nr XCIII/2729/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i 
kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025), która weszła w życie z dniem 30 grudnia 2010 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
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2) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją inwestycji określonych w załącznikach 
dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i w wieloletniej prognozie finansowej m.st. 
Warszawy, w tym w szczególności:4) 

a) wybór wykonawców usług, dostaw i robót budowlanych,

b) zapewnianie sporządzenia dokumentacji projektowej,

c) zapewnianie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,

d) zapewnianie uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych,

e) zapewnianie wykonania usług, dostaw i robót budowlanych oraz nadzór nad ich wykonywaniem,

f) zapewnianie odbioru usług, dostaw i robót budowlanych,

g) prowadzenie obsługi finansowej,

h) sporządzanie sprawozdań;

3) rozliczanie rzeczowo-finansowe zrealizowanych inwestycji.

§ 6. W zakresie położonych na obszarze właściwej dzielnicy: zasobu lokalowego m.st. Warszawy i zasobu 
tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy, ochrony praw lokatorów,  dodatków mieszkaniowych i 
energetycznych oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, których działalność statutowa dotyczy 
zarządu zasobem lokalowym m.st. Warszawy, przekazuje się dzielnicom do wykonywania następujące zadania 
i kompetencje:5) 

1)6) nabywanie i zbywanie lokali mieszkalnych i użytkowych, położonych na obszarze dzielnicy, które będą 
wchodzić lub wchodzą w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy a także nabywanie budynków 
położonych na obszarze dzielnicy, które będą wchodzić w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy;

2) 6) wynajmowanie lokali mieszkalnych, położonych na obszarze dzielnicy od innych właścicieli w celu 
realizacji zadań m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 
samorządowej;

2a)7) wynajmowanie od innych właścicieli tymczasowych pomieszczeń oraz pozyskiwanie miejsc w 
noclegowniach, schroniskach i innych placówkach, zapewniających miejsca noclegowe, w celu realizacji 
zadań związanych z wykonywaniem przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym mowa w 
art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 
101, z późn. zm.8));

2b) 7) wydzielanie zasobu tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy położonego na obszarze dzielnicy i 
pozyskiwanie pomieszczeń do tego zasobu;

3)9) przyjmowanie w zarząd budynków, lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, wchodzących w skład 
zasobu lokalowego m.st. Warszawy, położonego na obszarze dzielnicy;

3a)10) przyjmowanie w zarząd tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych 
pomieszczeń m.st. Warszawy położonego na obszarze dzielnicy;

4) utrzymywanie i eksploatacja zasobu lokalowego m.st. Warszawy, położonego na obszarze dzielnicy, w tym 
dokonywanie napraw, konserwacji, remontów oraz modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład 
tego zasobu;

4) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
5) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
7) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 567, 616, 945, 

1091, 1296, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924, z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 1062, 1137, 1199, 1311, 1419, 1567, 
1635 i 1854 oraz z 2016 r. poz. 195 i 437.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
10) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. e uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
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4a)11) utrzymywanie i eksploatacja zasobu tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy,  położonego na 
obszarze dzielnicy, w tym dokonywanie napraw, konserwacji, remontów oraz modernizacji budynków i 
pomieszczeń wchodzących w skład tego zasobu;

4b) 11) dokonywanie napraw i remontów lokali mieszkalnych położonych na obszarze innej dzielnicy, a 
przekazanych dzielnicy do jej jednorazowej dyspozycji, w celu ich zasiedlenia, przy czym naprawa i 
remont obejmują jedynie prace niezbędne do przystosowania lokalu do zasiedlenia;

4c) 11) przekazywanie lokali mieszkalnych położonych na obszarze dzielnicy do dyspozycji innych dzielnic;

5) wykonywanie funkcji współwłaściciela nieruchomości wspólnych, położonych na obszarze dzielnicy, w 
których wyodrębniono własność poszczególnych lokali, w tym reprezentowanie m.st. Warszawy, 
wykonywanie prawa głosu na zebraniach wspólnot mieszkaniowych tych nieruchomości oraz innych 
czynności wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1892);

6) wydzielanie lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy, położonego na obszarze 
dzielnicy;

7) dokonywanie zmian w sposobie użytkowania i przeznaczeniu lokali wchodzących w skład zasobu 
lokalowego m.st. Warszawy, położonego na obszarze dzielnicy;

7a)12) dokonywanie zmian w sposobie użytkowania i przeznaczeniu tymczasowych pomieszczeń wchodzących 
w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy, położonego na obszarze dzielnicy;

8) rozpatrywanie i załatwianie wniosków o najem lokali m.st. Warszawy położonych na obszarze dzielnicy, w 
tym lokali socjalnych, a także wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu tych lokali oraz 
potwierdzanie nabycia uprawnień po zmarłym najemcy;

8a)13) rozpatrywanie wystąpień oraz powiadomień od komornika dotyczących najmu tymczasowych 
pomieszczeń m.st. Warszawy położonych na obszarze dzielnicy i wydawanie skierowań do zawarcia 
umowy najmu tych pomieszczeń oraz rozpatrywanie wystąpień o wyrażenie zgody na ponowne zawarcie 
umowy najmu tymczasowego pomieszczenia;

9)14) zawieranie, dokonywanie zmian, rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia lokali użytkowych 
i mieszkalnych m.st. Warszawy, w tym lokali socjalnych i zamiennych, położonych na obszarze dzielnicy, 
a także wypowiadanie tych umów, odstępowanie od nich oraz występowanie z żądaniem stwierdzenia ich 
nieważności;

10) 14) pobieranie czynszów, kaucji zabezpieczającej oraz innych opłat od najemców, dzierżawców i biorących 
w użyczenie lokale m.st. Warszawy, położone na obszarze dzielnicy, oraz od korzystających z tych lokali 
bez tytułu prawnego, w tym występowanie z żądaniami zapłaty odszkodowania w tym zakresie oraz 
reprezentowanie m.st. Warszawy we wszystkich czynnościach związanych z dochodzeniem i 
egzekwowaniem należności m.st. Warszawy z tego tytułu;

10a)15) pobieranie czynszów oraz innych opłat od najemców tymczasowych pomieszczeń, położonych na 
obszarze dzielnicy, oraz od korzystających z tych pomieszczeń bez tytułu prawnego, w tym występowanie 
z żądaniami zapłaty odszkodowania w tym zakresie oraz reprezentowanie m.st. Warszawy we wszystkich 
czynnościach związanych z dochodzeniem i egzekwowaniem należności m.st. Warszawy z tego tytułu;

11) obniżanie czynszów należnych m.st. Warszawie od lokatorów, w tym przeprowadzanie wywiadów 
środowiskowych w tym zakresie;

12)16) rozkładanie na raty kaucji zabezpieczającej, należnej m.st. Warszawie od lokatorów, oraz zwalnianie z 
obowiązku jej zapłaty, a także jej zwrot po opróżnieniu lokalu przez najemcę lub po nabyciu przez niego 
prawa własności tego lokalu;

11) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. f uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
12) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. g uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
13) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. h uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. i uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
15) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. j uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. k uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
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13) udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych m.st. Warszawy, a także występowanie z 
żądaniami zwrotu tej bonifikaty;

14) wyrażanie zgód na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej należności m.st. Warszawy w stosunku do 
nabywców lokali;

15) prowadzenie kontroli w celu ustalenia przestrzegania przez lokatorów ich obowiązków;

16)17) zawieranie ugód z właścicielami lokali dotyczących odszkodowania w przypadku niedostarczenia przez 
m.st. Warszawę lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia osobie uprawnionej do niego z mocy 
wyroku sądowego oraz wypłata odszkodowań z tego tytułu na podstawie ugody lub wyroku sądowego;

16a)18) zawieranie, dokonywanie zmian, rozwiązywanie umów najmu tymczasowych pomieszczeń, 
położonych na obszarze dzielnicy, a także wypowiadanie tych umów, odstępowanie od nich oraz 
występowanie z żądaniem stwierdzenia ich nieważności;

17)19) wskazywanie  miejsca w noclegowni, schronisku lub innej placówce zapewniającej miejsca noclegowe, 
w celu realizacji zadań związanych z wykonywaniem przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o 
którym mowa w art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;

18) wypłacanie dodatków mieszkaniowych, przyznanych osobom zamieszkałym na obszarze dzielnicy;

18a)20) prowadzenie spraw dotyczących dodatków energetycznych, w tym ich wypłacanie;

19)21) występowanie przed sądami i innymi organami w sprawach wyżej wymienionych, w tym dotyczących 
utrzymywania i eksploatacji położonych na obszarze dzielnicy zasobu lokalowego m.st. Warszawy oraz 
zasobu tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy;

20) nadzór nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy nie posiadającymi osobowości prawnej, 
położonymi na obszarze właściwej dzielnicy i niezaliczonymi uchwałą Rady m.st. Warszawy do jednostek 
o znaczeniu ponaddzielnicowym, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem lokalowym, a w 
szczególności:

a) zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych remontów, modernizacji i inwestycji przeprowadzanych 
przez te jednostki oraz rocznych sprawozdań z ich działalności,

b) uchylony22) 

c) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tych jednostek;

21)23) powierzanie jednostkom wymienionym w pkt 20 zarządzania położonymi na obszarze dzielnicy 
zasobem lokalowym m.st. Warszawy i zasobem tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy, oraz 
zarządzania terenami i obiektami położonymi na obszarze dzielnicy, nie przekazanymi innym podmiotom.

§ 7. W zakresie nieruchomości m.st. Warszawy, położonych na obszarze właściwej dzielnicy, przekazuje 
się dzielnicom do wykonywania następujące zadania i kompetencje:

1)24) określanie lub zmiana stawki procentowej oraz aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntu;

2)25) ustalanie innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, 
zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 16);

3) udzielanie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, 
przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. l uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
18) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. m uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. n uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
20) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. o uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. p uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
22) Przez § 1 pkt 3 lit. q uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. r uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
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4) składanie wniosków do sądu o wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności m.st. Warszawy w 
przypadku gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o 
księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, 830, 931 i 1289, z 2015 r. poz. 978 oraz z 2016 
r. poz. 585);

5) zabezpieczanie wierzytelności m.st. Warszawy poprzez ustanawianie hipotek na nieruchomościach 
dłużnika w związku z dokonywaniem czynności prawnych w sprawach przyznanych do prowadzenia 
dzielnicom, w trybie przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece;

6) zadania związane z realizacją ustalonych zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu 
szkół i placówek oświaty i wychowania m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i 
użyczenia na okres do 3 lat;

7) wydawanie informacji o stanie roszczeń zgłoszonych przez byłych właścicieli do nieruchomości m.st. 
Warszawy zabudowanych budynkami, w których planuje się sprzedaż lokali;

8) występowanie o zwrot bonifikat udzielanych przy zbywaniu nieruchomości w trybie art. 68 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami, w zakresie zadań przekazanych dzielnicom;

9) wyrażanie zgody właścicielskiej w trybie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1651 oraz z 2016 r. poz. 422) dla nieruchomości m.st. Warszawy;

10) kontrola wykonywania umów użytkowania wieczystego, prowadzenie postępowań umożliwiających 
podjęcie przez Prezydenta m.st. Warszawy czynności zmierzających do przedłużenia terminu 
zagospodarowania nieruchomości, wyznaczenia terminów dodatkowych, ustalenia opłaty dodatkowej oraz 
rozwiązania umów użytkowania wieczystego;

11) prowadzenie spraw z zakresu ujednolicenia okresu trwania użytkowania wieczystego;

12) przygotowywanie opinii o terenach będących przedmiotem wniosków składanych do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1380 oraz z 2016 r. poz. 615);

13) udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji 
podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, według zasad ustalonych 
zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, uwzględniającym w szczególności udostępnianie tych 
nieruchomości w sprawny sposób;

14) w zakresie mienia przekazanego zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy: zawieranie, zmiana i 
rozwiązywanie umów dzierżawy oraz najmu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność m.st. 
Warszawy o powierzchni do 1.000 m2, zgodnie z zasadami określonymi w tych zarządzeniach, z 
wyłączeniem:

a) służących realizacji zadań ogólnomiejskich,

b) położonych na terenie więcej niż jednej dzielnicy,

c) pozostających we władaniu, administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, 
innych niż jednostki organizacyjne o znaczeniu dzielnicowym;

15)26) wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, wezwań i zawiadomień w 
postępowaniach dotyczących nieruchomości m.st. Warszawy położonych na terenie dzielnicy w sprawach:

a) ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości będących własnością m.st. Warszawy na 
rzecz jednostek organizacyjnych - dzielnicowych placówek oświatowych i wychowania oraz 
dzielnicowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

b) zmiany stawki procentowej lub aktualizacji opłat z tytułu prawa trwałego zarządu w stosunku do 
nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy,

26) Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2.
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c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości 
stanowiących własność m.st. Warszawy, w tym do żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie 
przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 
2012 r. poz. 83 oraz z 2015 r. poz. 373);

16) 26) wydawanie decyzji, o których mowa w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.27)), w odniesieniu 
do nieruchomości położonych na obszarze dzielnicy oraz podejmowanie wszelkich czynności, w tym 
wydawania postanowień i zaświadczeń.

§ 8. 1.28) W zakresie następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy nie posiadających 
osobowości prawnej, położonych na obszarze właściwej dzielnicy i niezaliczonych uchwałą Rady m.st. 
Warszawy do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym: placówek oświaty i wychowania,  jednostek 
organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty, jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej oraz ośrodków sportu i rekreacji przekazuje się dzielnicom do 
wykonywania zadania i kompetencje polegające na:

1) prowadzeniu tych jednostek, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 
2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek;

2) nadzorze nad tymi jednostkami, a w szczególności:

a) zatwierdzaniu planów rzeczowo-finansowych oraz rocznych sprawozdań z ich działalności,

b) uchylony29) 

c) występowaniu z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tych jednostek.

2. W zakresie określonym w ust. 1 przekazuje się Dzielnicy Bemowo zadania i kompetencje dotyczące 
jednostki organizacyjnej pod nazwą: Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej.

3.30) W zakresie określonym w ust. 1 przekazuje się Dzielnicy Praga-Północ zadania i kompetencje 
dotyczące jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga 
Północ m.st. Warszawy.

4. W zakresie określonym w ust. 1 przekazuje się Dzielnicy Śródmieście zadania i kompetencje dotyczące 
jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zarząd Terenów Publicznych.

5. uchylony31) 

§ 9.32) W zakresie zieleni przekazuje się dzielnicom do wykonywania następujące zadania i kompetencje:

1) utrzymywanie, ochrona i eksploatacja zieleni oraz terenów zieleni położonych na obszarze dzielnicy, a 
stanowiących własność m.st. Warszawy i nieprzekazanych w zarząd innym podmiotom, w tym ich 
pielęgnacja oraz utrzymywanie czystości;

2)33) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, z wyłączeniem terenu 
nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz ustalanie wysokości, naliczanie i pobieranie opłat za 
usunięcie drzew lub krzewów oraz ich odprowadzanie na rachunek dochodów m.st. Warszawy;

3) odraczanie terminu uiszczenia opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz umarzanie należności z tego 
tytułu;

4) rozkładanie na raty i przesuwanie terminu płatności opłat za usunięcie drzew lub krzewów;

27) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 
1777, 1830 i 1890.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2.
29) Przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2.
31) Przez § 1 pkt 3 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2.
32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2; Obwieszczenie Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2012 r. o sprostowaniu błędów (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8352);
33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
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5) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za:

a) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót 
ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem 
środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

b) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

c) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów 
pielęgnacyjnych,

w tym wydawanie decyzji w sprawach rozkładania kar na raty, odraczania terminów ich płatności oraz 
ich umarzania;

6) wykonywanie czynności określonych w pkt 2-5 w stosunku do nieruchomości będących własnością m.st. 
Warszawy;

7)34) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów 
lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne, a także ustalanie, w braku umowy 
stron, odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie, jak również w przypadku określonym w 
art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, 1741, 
1753 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 542).

§ 10. W zakresie dzielnicowych obiektów administracyjnych przekazuje się dzielnicom do wykonywania 
zadania i kompetencje polegające na utrzymywaniu i eksploatacji tych obiektów, w tym: dokonywanie ich 
napraw, konserwacji, remontów i modernizacji, a także zapewnianie ich ochrony, a w szczególności zawieranie 
umów i składanie oświadczeń woli w tym zakresie.

§ 11. W zakresie jednostek niższego rzędu, utworzonych na obszarze właściwej dzielnicy, przekazuje się 
dzielnicom do wykonywania następujące zadania i kompetencje:

1) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu, utworzonych na obszarze właściwej 
dzielnicy, na zasadach i w trybie określonych w statucie właściwej dzielnicy;

2) określanie organizacji i zakresu działania jednostek niższego rzędu, utworzonych na obszarze właściwej 
dzielnicy, na zasadach i w trybie określonych w statucie właściwej dzielnicy;

3) sprawowanie nadzoru nad jednostkami niższego rzędu, na zasadach i w trybie określonych w statucie 
właściwej dzielnicy;

4) obsługa administracyjna i zapewnianie warunków techniczno-materialnych pracy komisji lub innych 
jednostek wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do 
organów jednostek niższego rzędu, utworzonych na obszarze właściwej dzielnicy.

§ 12. W zakresie geodezji i kartografii przekazuje się dzielnicom zadania i kompetencje polegające na 
przyjmowaniu podań podlegających rozpatrzeniu w trybie postępowania administracyjnego w sprawach z 
zakresu geodezji i kartografii oraz przekazywanie ich zgodnie z właściwością.

§ 13. W zakresie działalności kulturalnej oraz instytucji kultury, położonych na obszarze właściwej 
dzielnicy i niezaliczonych uchwałą Rady m.st. Warszawy do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym, w 
szczególności w zakresie bibliotek i domów kultury, przekazuje się dzielnicom do wykonywania następujące 
zadania i kompetencje:

1) wykonywanie zadań organizatora względem instytucji kultury, których organizatorem jest m.st. Warszawa, 
położonych na obszarze dzielnicy i niezaliczonych do instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym, 
za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o 
samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek, a w szczególności:

a) prowadzenie rejestru tych instytucji,

b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań tych instytucji,

c) uchylony35) 

34) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
35) Przez § 1 pkt 7 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
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- z wyjątkiem dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów instytucji 
kultury;

2) przyznawanie nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze dzielnicy twórczością artystyczną, 
upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, na warunkach i w trybie określonych w uchwale 
Rady m.st. Warszawy.

§ 14. W zakresie ochrony środowiska przekazuje się dzielnicom do wykonywania następujące zadania i 
kompetencje:

1) opiniowanie programu ochrony środowiska m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym dzielnicy;

2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu organów dzielnicy 
lub które są przeznaczone dla organów dzielnicy;

3) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi na obszarze dzielnicy;

4) opiniowanie mapy akustycznej m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym dzielnicy;

5) uchylony36) 

6) przyjmowanie zawiadomień o wystąpieniu awarii na obszarze dzielnicy oraz wprowadzanie obowiązku 
świadczeń osobistych i rzeczowych w celu prowadzenia akcji na rzecz ochrony życia i zdrowia ludzi oraz 
środowiska przed skutkami awarii;

7)37) występowanie z roszczeniami określonymi w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) w razie zagrożenia lub naruszenia środowiska jako dobra 
wspólnego na obszarze dzielnicy;

8) 37) przyjmowanie powiadomień o odkryciu kopalnych szczątków roślin lub zwierząt na obszarze dzielnicy 
oraz przekazywanie ich niezwłocznie regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska;

9) 37) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na obszarze dzielnicy;

10) zapewnianie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z 
obszaru dzielnicy oraz współpraca z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;

11) znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt;

12)38) występowanie z wnioskami o wyrażenie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów 
określonych w art. 7 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695);

13) 38) wydawanie opinii w sprawie nakładania obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy 
wartości użytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby z gruntów rolnych klas I, II, IIIa, IIIb, III, IVa i IV 
oraz z torfowisk, w przypadkach określonych w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych;

14) 38) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji stacji zlewnych na obszarze dzielnicy, w przypadkach 
określonych w art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250);

15) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych na obszarze dzielnicy;

16)39) zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i 
pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli 
nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na 
chodniku;

17) uchylony40) 

36) Przez § 1 pkt 8 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
37) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
38) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
39) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
40) Przez § 1 pkt 8 lit. e uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
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18)41) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, określonej w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach ogólnej ewidencji tego rodzaju, 
dotyczącej m.st. Warszawy;

19) 41) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, określonej w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach ogólnej ewidencji tego 
rodzaju, dotyczącej m.st. Warszawy;

20) uchylony42) 

20a)43) zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, 
którzy nie zawarli umów w tym zakresie;

21) uchylony44) 

21a)45) gospodarowanie odpadami z wypadków, jeżeli:46) 

a)47) nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów 
z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna, lub

b) jest konieczne natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku;

21b)48) występowanie z wnioskami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie o przyznanie kwoty stanowiącej równowartość kosztów gospodarowania odpadami z 
wypadków;

22) uchylony49) 

23) uchylony49)

23a)50) wydawanie decyzji, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295) w sprawie wyznaczenia części nieruchomości przyległej do wód 
objętych powszechnym korzystaniem, umożliwiających dostęp do tych wód;

23b)51) wydawanie decyzji, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo wodne, nakazujących 
właścicielom gruntów przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających 
szkodom, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie 
wpływają na grunty sąsiednie;

23c) 51) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu ugody między właścicielami gruntów, o której mowa w art. 30 ust. 
2 ustawy – Prawo wodne;

24)52) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych na obszarze 
dzielnicy, o których mowa w art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i 
górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 544);

24a)53) wyrażanie opinii, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo 
geologiczne i górnicze, w zakresie udzielenia koncesji przez właściwy organ na poszukiwanie lub 
rozpoznawanie złóż kopalin;

41) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. f uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
42) Przez § 1 pkt 8 lit. g uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
43) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. h uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
44) Przez § 1 pkt 8 lit. i uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
45) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2.
46) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. j tiret pierwsze uchwały, o której mowa w 

odnośniku nr 1.
47) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. j tiret drugie uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
48) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. k uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
49) Przez § 1 pkt 8 lit. l uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
50) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2; W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. m 

uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
51) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2.
52) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. n uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
53) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2; W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. n 
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24b) 53) wyrażanie stanowiska w ramach procedury uzgadniania, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie udzielenia koncesji przez właściwy organ 
na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne 
składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku węgla;

24c) 53) wyrażanie opinii, o której mowa w art. 128 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze, w związku z likwidacją funduszu likwidacji zakładu górniczego;

24d) 53) wyrażanie stanowiska, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze, w ramach procedury uzgadniania z organem koncesyjnym zakresu i sposobu 
wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska oraz obowiązków związanych z likwidacją 
zakładu górniczego;

24e) 53) wyrażanie opinii, o której mowa w art. 108 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze, w zakresie treści planu ruchu zakładu górniczego;

24f) 53) wyrażanie stanowiska, o którym mowa w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze, w ramach procedury uzgadniania z organem nadzoru górniczego planu ruchu 
likwidowanego zakładu górniczego;

24g)54) uchylony55) 

25) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zadań i 
kompetencji przekazanych do wykonywania dzielnicom, a także upoważnianie do wykonywania funkcji 
kontrolnych pracowników urzędu dzielnicy lub funkcjonariuszy straży gminnych;

26) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań, jeżeli 
w wyniku kontroli zostanie stwierdzone naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie 
środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić;

27) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o 
ochronie środowiska;

28)56) wydawanie oraz zmiana decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w związku z art. 115a ust. 1 i 7 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

29) 56) przyjmowanie wyników pomiarów, o których mowa w art. 147 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska;

30) 56) wydawanie decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska nakładających na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia 
w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki określone w art. 147 ust. 
1, 2 i 4 tej ustawy oraz nakładających obowiązek przedkładania wyników tych pomiarów;

31) 56) wydawanie decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska nakładających na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek 
przedkładania wyników pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki określone w art. 149 
ust. 1 tej ustawy, w tym określanie zakresu i terminu ich przedkładania, a także wymagań w zakresie formy, 
układu i wymaganych technik ich przedkładania;

32) 56) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie 
oddziaływać na środowisko, a także wydawanie decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu co do rozpoczęcia 
eksploatacji instalacji w związku z art. 152 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska;

33) 56) wydawanie decyzji ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska, dotyczących eksploatacji 
instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia w związku z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska;

uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
54) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2.
55) Przez § 1 pkt 8 lit. o uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
56) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2; W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. p 

uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 6725



34) 56) wydawanie decyzji zobowiązujących prowadzące instalację podmioty korzystające ze środowiska do 
sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w tym ograniczanie zakresu przedmiotowego tego 
przeglądu oraz wskazywanie metody badań i studiów w związku z art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

35) 56) wydawanie decyzji nakazujących osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na 
środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego 
oddziaływania na środowisko w związku z art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska;

36) 56) wydawanie decyzji wstrzymujących użytkowanie instalacji lub urządzenia w przypadkach określonych 
w art. 368 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

37) 56) wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie wstrzymanej działalności lub użytkowania 
w związku z art. 372 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

38) 56) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu wniosków i wydanych decyzji w zakresie dokumentów 
wymienionych w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz pozostających we właściwości działania dzielnicy;

39)57) uchylony58) 

40)59) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, w tym wydawanie postanowień stwierdzających obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określających zakres raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko oraz postanowień o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, jak również przenoszenie tych decyzji na rzecz innego podmiotu, a także 
dokonywanie odpowiednich czynności w ramach ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko w tych sprawach, dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze dzielnicy, a 
w przypadku przedsięwzięć wykraczających poza obszar dzielnicy - dla przedsięwzięć, których największa 
część terenu objętego przedsięwzięciem znajduje się na obszarze dzielnicy, a dotyczących:

a) instalacji do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i 
przyłączy do budynków,

b) dróg gminnych o nawierzchni twardej, o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km, innych niż 
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz obiektów 
mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami 
objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 
kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody,

c) kanałów w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

d) rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody oraz przewodów wodociągowych 
magistralnych doprowadzających wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych 
rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową,

e) sieci kanalizacyjnych o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich 
przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i 
obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków;

41) 59) wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntów wykonanie w określonym terminie 
odpowiednich zabiegów przeciwdziałających degradacji gruntów, a także zlecanie wykonania zastępczego 
tych zabiegów na koszt właściciela gruntów, z wykorzystaniem środków budżetu województwa do czasu 
zwrotu kosztów wykonania zastępczego w związku z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych;

57) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2.
58) Przez § 1 pkt 8 lit. q uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
59) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2; W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. r 

uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
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42) 59) wydawanie decyzji nakazujących właścicielom gruntów w oznaczonym terminie zniszczenie 
określonych upraw, przemieszczenie zwierząt poza obszar ograniczonego użytkowania lub dokonanie ich 
uboju w związku z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

43)60) poświadczanie:

a) oświadczeń składanych przez oświadczającego o prowadzeniu przez niego gospodarstwa rolnego,

b) uchylony61) 

c) oświadczeń nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu, że łączna powierzchnia użytków rolnych w 
gospodarstwie rolnym jest nie większa niż 300 ha;

44) 60) wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym i 
zawiadamianie występujących o wydanie zaświadczenia o niedysponowaniu dokumentami 
uzasadniającymi wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie 
rolnym;

45)62) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi lub opiekunowi i przekazaniu tych 
zwierząt w miejsca wskazane ustawą w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266);

46) 62) wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy 
uznawanej za agresywną w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt;

47) 62) wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń na  hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych 
lub ich mieszańców w związku z art. 10 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2168);

48) 62) wydawanie decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania 
odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów w związku 
z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.63));

49) 60) uchylony64) 

50)65) wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc 
nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania i wskazywanie sposobu wykonania takich 
decyzji w związku z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

51) 65) sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązków określonych w art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także wydawanie decyzji nakazujących 
wykonanie tych obowiązków w związku z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach;

52) 65) wydawanie decyzji ustalających obowiązek uiszczania opłat za  opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych, wysokość tych opłat i terminy ich uiszczania oraz sposób i terminy udostępniania 
zbiorników w celu ich opróżnienia, a także do wydawania decyzji przedłużających te decyzje w warunkach 
określonych w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach;

53) 65) udzielanie zezwoleń, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i grzebowisk oraz spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części oraz podejmowanie czynności określonych w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 13 

60) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2.
61) Przez § 1 pkt 8 lit. s uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
62) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2; W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. t 

uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
63) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 

695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87, 122, 1688 i 2281.
64) Przez § 1 pkt 8 lit. u uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
65) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2; W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. v 

uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
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września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzedzających wydanie decyzji w 
sprawie udzielenia ww. zezwoleń oraz prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i 
cofniętych zezwoleń, dot. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

54) 65) wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń warunków zezwoleń określonych w pkt 53, a także 
cofanie tych zezwoleń w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach;

55) 65) wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych, a także 
prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń w związku z art. 47 ust.1-2 i 4-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437);

56) 65) sprawowanie nadzoru nad uprawami maku lub konopi włóknistych oraz wydawanie nakazów 
zniszczenia tych upraw, o których mowa w art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii;

57) 57) uchylony66) 

§ 14a.67) W zakresie utrzymania infrastruktury technicznej przekazuje się dzielnicom do wykonywania 
następujące zadania i kompetencje:

1) dokonywanie oceny funkcjonowania odkrytego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z 
terenu dzielnicy – w tym zamierzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu;

2) przygotowywanie i wykonywanie niezbędnych inwestycji oraz utrzymanie i eksploatacja urządzeń 
wodnych istotnych dla funkcjonowania odkrytego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych;

3) podejmowanie działań przywracających prawidłowe funkcjonowanie systemu w sytuacjach awaryjnych.

§ 15. W zakresie dróg publicznych przekazuje się dzielnicom do wykonywania następujące zadania i 
kompetencje:

1) wykonywanie następujących obowiązków zarządcy dróg gminnych, położonych na obszarze dzielnicy:

a) sporządzanie i okresowe weryfikowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej tych dróg oraz 
bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego,

b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 
dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

c) pełnienie funkcji inwestora,

d) zawieranie umów określających szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, spowodowane 
inwestycją niedrogową,

e) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami,

f) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz 
obronności kraju,

g) uchylony68) 

h) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich 
na żądanie uprawnionym organom,

i)69) sporządzanie informacji o drogach oraz przekazywanie ich Prezydentowi m.st. Warszawy, w celu 
przekazania Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

j) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

66) Przez § 1 pkt 8 lit. w uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
67) Dodany przez § 1 pkt 9 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
68) Przez § 1 pkt 10 lit. a tiret pierwsze uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
69) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. a tiret drugie uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
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k) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

l) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w 
następstwie budowy lub utrzymania dróg,

m) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz 
wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie 
bezpieczeństwa osób lub mienia,

n) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

o)70) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe tych dróg i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego 
prawa do nieruchomości,

p) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w lit. o na potrzeby zarządzania drogami i 
gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,

r)71) zarządzanie kanałami technologicznymi i ich utrzymywanie oraz pobieranie opłat, o których mowa w 
art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. 
zm.72));

2)73) oddawanie gruntów w pasie drogowym dróg gminnych, położonych na obszarze dzielnicy, w najem, 
dzierżawę albo użyczanie ich, w drodze umów, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu;

3) występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości przeznaczonych 
pod pas drogowy drogi gminnej, położonej na obszarze dzielnicy;

4) przedkładanie Prezydentowi m.st. Warszawy planów stref płatnego parkowania na obszarze dzielnicy, 
celem wystąpienia przez Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem w sprawie ustalenia stref płatnego 
parkowania, dotyczącym m.st. Warszawy.

§ 16.74) W zakresie dróg wewnętrznych przekazuje się dzielnicom do wykonywania zadania i kompetencje 
w zakresie budowy, przebudowy, remontów, utrzymania, ochrony i oznakowania dróg wewnętrznych, 
położonych na obszarze dzielnicy, stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących we władaniu m.st. 
Warszawy, a nieprzekazanych w zarząd innym podmiotom, oraz zarządzanie tymi drogami, w tym zawieranie 
umów: najmu, dzierżawy i użyczenia, dotyczących gruntu w pasie drogowym tych dróg.

§ 17.75) W zakresie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego 
przekazuje się dzielnicom następujące zadania i kompetencje:76) 

1) uchylony77) 

2) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, 
w części dotyczącej dzielnicy;

3)78) wydawanie decyzji, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym w sprawie odstępstw od warunków usytuowania budynków i budowli określonych w art. 53 
ww. ustawy oraz wykonywania robót ziemnych określonych na podstawie art. 54 tej ustawy;

4) wydawanie, przenoszenie na rzecz innej osoby oraz stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o ustaleniu 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji w sprawie wstrzymania użytkowania terenu i 
przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania, dotyczących inwestycji stanowiących obiekty 

70) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. a tiret trzecie uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
71) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. a tiret czwarte uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
72) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 poz. 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 

2281
73) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
74) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
75) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2; Obwieszczenie Wojewody 

Mazowieckiego, o którym mowa w odnośniku nr 32.
76) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
77) Przez § 1 pkt 12 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
78) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
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kubaturowe o powierzchni całkowitej do 15.000 m2, o wysokości do 30 m, z zakresu dróg gminnych, 
jednakże z wyłączeniem inwestycji przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw 
obcych oraz organizacji międzynarodowych, a także naczelnych i centralnych organów administracji;

5) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
powiatowym i gminnym oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

§ 18.79) uchylony80) 

§ 19. W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych przekazuje się dzielnicom zadania i 
kompetencje polegające na możliwości przyjmowania podań podlegających rozpatrzeniu w trybie 
postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz 
przekazywanie ich zgodnie z właściwością.

§ 20. W zakresie praw jazdy i rejestracji pojazdów, z wyłączeniem spraw obywateli i osób prawnych 
państw obcych, a także w zakresie ruchu i transportu drogowego oraz przewozów przekazuje się dzielnicom do 
wykonywania następujące zadania i kompetencje:

1) możliwość przyjmowania podań podlegających rozpatrzeniu w trybie postępowania administracyjnego w 
sprawach z zakresu praw jazdy i rejestracji pojazdów, z wyłączeniem spraw obywateli i osób prawnych 
państw obcych, oraz przekazywanie ich zgodnie z właściwością;

2) przyjmowanie odpisów wyroków dotyczących zakazu prowadzenia pojazdów;

3) przyjmowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego;

4) ograniczanie obowiązku przewozu w odniesieniu do transportu zbiorowego na obszarze dzielnicy, w 
przypadkach określonych w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 915);

5) nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego na obszarze 
dzielnicy, w przypadkach określonych w art. 9 ust. 2 ustawy – Prawo przewozowe.

§ 21. W zakresie pobierania podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, podatku rolnego i leśnego, a 
także ubezpieczenia rolników, przekazuje się dzielnicom do wykonywania następujące zadania i kompetencje:

1) przyjmowanie podań podlegających rozpatrzeniu w trybie postępowania podatkowego w zakresie 
podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, podatku rolnego i leśnego, przekazywanie ich zgodnie z 
właściwością;

2) przyjmowanie składanych dla celów podatkowych informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach, deklaracji na podatek rolny, 
informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny oraz przekazywanie ich zgodnie z właściwością;

3) prowadzenie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników oraz umowy 
ubezpieczenia budynków rolniczych.

§ 22. W zakresie promocji dzielnicy przekazuje się dzielnicom do wykonywania następujące zadania i 
kompetencje:

1) przygotowywanie, realizacja, w tym zawieranie stosownych umów i porozumień, oraz nadzór nad 
wykonywaniem programów promocji dzielnicy, a także sporządzanie sprawozdań z wykonania tych 
programów i przekazywanie ich organom m.st. Warszawy;

2) przygotowywanie, organizacja i obsługa konferencji prasowych z przedstawicielami mediów, jak również 
spotkań z mieszkańcami dzielnicy, w sprawach dotyczących tej dzielnicy;

3) udzielanie odpowiedzi na artykuły prasowe, dotyczące zadań wykonywanych przez dzielnice.

§ 23. W zakresie miejsc pamięci narodowej przekazuje się dzielnicom do wykonywania następujące 
zadania i kompetencje:

1) opieka i ochrona pomników i miejsc pamięci narodowej położonych na obszarze dzielnicy;

79) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2.
80) Przez § 1 pkt 13 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
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2) prowadzenie ewidencji pomników i miejsc pamięci narodowej położonych na obszarze dzielnicy;

3) występowanie do właściwych organów z wnioskami w sprawie utworzenia miejsca pamięci narodowej, 
położonego na obszarze dzielnicy.

§ 24. W zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazuje się dzielnicom 
do wykonywania następujące zadania i kompetencje:

1) wypłacanie świadczeń rodzinnych, w tym świadczeń rodzinnych przyznanych decyzją marszałka 
województwa;

2) przekazywanie osobom uprawnionym lub ich przedstawicielom należnych świadczeń rodzinnych w całości 
lub w części w formie rzeczowej, w przypadkach określonych w art. 17a ustawy o świadczeniach 
rodzinnych;

3) uchylony82)

4) uchylony82)

5) wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

6)81) uchylony82) 

7) 81) uchylony82)

8) 81) uchylony82)

9) 81) uchylony82)

10) 81) uchylony82)

11) 81) uchylony82)

12) 81) uchylony82)

13) 81) uchylony82)

14) 81) uchylony82)

15) 81) uchylony82)

§ 25.83) Przekazuje się dzielnicom do wykonywania zadania i kompetencje, wynikające z: ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.84)), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 
2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, a także z ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum 
ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz wynikające z przepisów wykonawczych do tych ustaw, a 
dotyczące obsługi administracyjnej i zapewnienia warunków techniczno-materialnych pracy obwodowych 
komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz 
referendum ogólnokrajowego na obszarze właściwej dzielnicy.

§ 26. uchylony85) 

§ 27.86) Przekazuje się dzielnicom do wykonywania zadania i kompetencje wynikające z ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) zwanej 
dalej w paragrafie ustawą, oraz z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 163, z późn. zm.87)), dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie zadań publicznych realizowanych przez dzielnice, z wyjątkiem ogłaszania 
wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

81) Dodany przez § 1 pkt 8 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2.
82) Przez § 1 pkt 14 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
83) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 15 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
84) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 134, 550, 588, 777,  881, 889,  

1016 i 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 
2281.

85) Przez § 1 pkt 9 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2.
86) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 16 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
87) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1240, 1058, 1310, 1607, 

1830, 1893 oraz z 2016 r. poz. 195.
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§ 27a.88) uchylony89) 

§ 27b. 88) uchylony89)

§ 27c. 88) Przekazuje się dzielnicom następujące zadania i kompetencje w zakresie wychowania i oświaty:90) 

1) uchylony91) 

2) uchylony91

3) uchylony91)

4) wyrażanie zgody na zatrudnienie w szkole nauczyciela nie będącego obywatelem polskim;

5)92) pobieranie opłat od osób niebędących obywatelami polskimi, niewymienionymi w art. 94a ust. 2 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 
668), podejmujących na warunkach odpłatności naukę w szkołach policealnych dla młodzieży i w szkołach 
dla dorosłych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz kształcenie ustawiczne w formie  kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych w szkołach, placówkach i ośrodkach prowadzonych przez m.st. Warszawę, a także 
zwalnianie całkowicie albo częściowo z tych opłat;

6) rozpatrywanie odwołań od decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela kontraktowego;

7) wydawanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego;

8) wydawanie opinii w sprawie powierzenia i odwoływania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska 
kierowniczego w szkołach, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko 
wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze;

9)93) zapewnienie dzieciom realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz uczniom – w 
tym osobom niepełnosprawnym (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) – 
bezpłatnego transportu i opieki do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i innych 
placówek oświatowych, a do ukończenia przez dziecko 7-lat także zwrotu kosztów przejazdu opiekuna 
dziecka środkami komunikacji publicznej – jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;

10) uchylony94) 

11) sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół lub placówek oświatowych w trybie ustawy o 
systemie oświaty;

12) powoływanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego;

13) uczestniczenie, jako członek lub obserwator, w pracach komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;

14) wyrażanie opinii w sprawach przeniesienia nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania do 
innych szkół;

15) przyjmowanie zawiadomień o przeniesieniu nauczycieli religii zatrudnionych na podstawie mianowania 
do innych szkół;

16) przenoszenie nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół, bez zgody 
nauczyciela;

17) nakładanie na nauczycieli obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach na tym samym lub na 
innym stanowisku;

88) Dodany przez § 1 pkt 10 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2.
89) Przez § 1 pkt 17 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
90) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
91) Przez § 1 pkt 18 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
92) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
93) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
94) Przez § 1 pkt 18 lit. e uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
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18) wskazywanie innej szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły;

19) tworzenie służby socjalnej powołanej do gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych 
w szkole;

20) zwalnianie nauczycieli z obowiązku zwrotu, w całości lub w części, zasiłków na zagospodarowanie;

21) występowanie z urzędu w obronie nauczycieli w razie naruszenia ich ustalonych uprawnień, dotyczących 
ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;

22) kierowanie do Mennicy Państwowej zamówień na pieczęcie urzędowe szkół, przedszkoli i placówek 
oświatowych;

23) zatwierdzanie arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zgodnie z zasadami 
organizacji ustalonymi przez Prezydenta m.st. Warszawy;

24) kontrolowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż m.st. Warszawa 
osoby prawne i osoby fizyczne, dotowanych w ramach środków ujętych w załączniku dzielnicy do budżetu 
m.st. Warszawy poprzez:95) 

a) sprawdzanie zgodności ze stanem faktycznym wykazywanej do dotacji liczby uczniów, na podstawie 
udostępnionej do wglądu przez organ prowadzący dokumentacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, 
finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania,

b) kontrolowanie zgodności ze stanem faktycznym wykazywanej do dotacji liczby uczniów,

c) kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d 
oraz art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

25) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym w stosunku do:

a) uczniów pobierających naukę w szkołach, ośrodkach i kolegiach, dla których m.st. Warszawa jest 
organem prowadzącym – ze względu na siedzibę szkoły, ośrodka lub kolegium znajdującą się na 
obszarze dzielnicy m.st. Warszawy,

b) uczniów pobierających naukę w szkołach, ośrodkach i kolegiach, względem których m.st. Warszawa nie 
jest organem prowadzącym – ze względu na miejsce zamieszkania ucznia na obszarze dzielnicy m.st. 
Warszawy;

26)96) wykonywanie zadań związanych z zakładaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 
przekazanych do dzielnic, w tym związanych z rekrutacją;

27)97) wskazywanie rodzicom dzieci nieprzyjętych w procesie rekrutacji, którym gmina ma obowiązek 
zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego - miejsca w publicznym lub niepublicznym 
przedszkolu, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty albo w publicznej lub 
niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie 
oświaty;

28) 96) prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem okoliczności zawartych w oświadczeniach 
składanych w ramach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół;

29) 96) kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież oraz prowadzenie ewidencji spełniania 
obowiązku nauki przez młodzież.

§ 27d. 88) Przekazuje się dzielnicom do wykonywania następujące zadania i kompetencje wynikające z 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599) w 
zakresie spraw wynikających z zadań i kompetencji wymienionych w uchwale:

95) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. f uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
96) Dodany przez § 1 pkt 18 lit. g uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.
97) Dodany przez § 1 pkt 18 lit. g uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2015 

r.
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1) wysyłanie upomnień z zagrożeniem wszczęcia egzekucji w razie nieuregulowania należności, do których 
mają zastosowanie przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

2) wystawianie tytułów wykonawczych w zakresie należności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

3) wydawanie postanowień w toku postępowania egzekucyjnego w administracji;

4) wydawanie zaświadczeń oraz postanowień o odmowie wydania zaświadczenia bądź o  odmowie wydania 
zaświadczenia o żądanej treści, w tym do przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w tym zakresie.

Rozdział 3.
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 28. 1. Prezydent m.st. Warszawy może – w drodze zarządzenia – ustalać wzory decyzji, zaświadczeń, 
oświadczeń woli i formularzy w zakresie spraw wynikających z zadań i kompetencji wymienionych w uchwale.

2. Prezydent m.st. Warszawy może – w drodze zarządzenia – wydawać instrukcje i interpretacje przepisów 
prawa w zakresie spraw wynikających z zadań i kompetencji wymienionych w uchwale, w tym w 
szczególności instrukcje techniczne oraz jednolite standardy i wymagania w zakresie systemów 
informatycznych. Instrukcje i interpretacje nie mogą stanowić samoistnych uzasadnień prawnych 
podejmowanych rozstrzygnięć.

§ 29. W sprawach zadań i kompetencji wymienionych w uchwale polegających na prowadzeniu przez 
dzielnice rejestrów, spisów i ewidencji, do czasu utworzenia rejestrów, spisów i ewidencji prowadzonych przez 
organy dzielnic w ramach jednego – odpowiednio – rejestru, spisu albo ewidencji dla m.st. Warszawy, 
obowiązują dotychczasowe przepisy.

§ 30. Traci moc uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXIII/415/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie 
przekazania dzielnicom m.st. Warszawy zadań m.st. Warszawy z zakresu oświaty i wychowania (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2004 r. Nr 8, poz. 342 z późn. zm.).

§ 31. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 32.98) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

98) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 2.
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