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 2002 r. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1826
i poz. 1828), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) 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. Nr 23, poz. 875 i Nr 141, poz. 4977) - 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, zwanym 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. W zakresie zadań i kompetencji przekazanych dzielnicom m.st. Warszawa jest
reprezentowane na zewnątrz przez zarząd właściwej dzielnicy.
§ 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:
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1) przygotowywanie propozycji wieloletnich programów inwestycyjnych i rocznych planów
inwestycyjnych, dotyczących dzielnicy, i przekazywanie ich Prezydentowi m.st. Warszawy;
2) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją inwestycji określonych
w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i w wieloletnim
programie inwestycyjnym m.st. Warszawy, w tym w szczególności:
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 gminnych zasobów lokalowych, położonych na obszarze właściwej dzielnicy,
ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych oraz jednostek organizacyjnych
m.st. Warszawy, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem lokalowym, przekazuje
się dzielnicom do wykonywania następujące zadania i kompetencje:
1) nabywanie i zbywanie lokali mieszkalnych i użytkowych, położonych na obszarze dzielnicy,
które będą wchodzić lub wchodzą w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy;
2) wynajmowanie lokali położonych na obszarze dzielnicy od innych właścicieli w celu
realizacji zadań m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorządowej;
3) przyjmowanie w zarząd lokali i budynków wchodzących w skład zasobu lokalowego
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;
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 2000 r. Nr 80, poz. 903 i Nr 29, poz. 355
oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492);
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;
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;
9) zawieranie, dokonywanie zmian, rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia lokali
m.st. Warszawy, w tym lokali mieszkalnych, socjalnych, zamiennych i użytkowych,
położonych na obszarze dzielnicy, a także wypowiadanie tych umów, odstępowanie od nich
oraz występowanie z żądaniem stwierdzenia ich nieważności;
10) 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 żadnego tytułu prawnego, w tym występowanie
z żądaniami zapłaty odszkodowania w tym zakresie oraz reprezentowanie m.st. Warszawy
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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) rozkładanie kaucji zabezpieczającej na raty, należnych 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;
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) zawieranie ugód z właścicielami lokali w przypadku niedostarczenia przez m.st. Warszawę
lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego oraz wypłata
odszkodowań z tego tytułu na podstawie ugody lub wyroku sądowego;
17) wskazywanie tymczasowych pomieszczeń dla dłużnika, którego dotyczy obowiązek
opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, na podstawie tytułu
wykonawczego, a nie posiadającego prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego;
18) wypłacanie dodatków mieszkaniowych, przyznanych osobom zamieszkałym na obszarze
dzielnicy;
19) występowanie przed sądami i innymi organami w sprawach wyżej wymienionych, w tym
dotyczących utrzymywania i eksploatacji gminnego zasobu lokalowego m.st. Warszawy,
położonego na obszarze dzielnicy;
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) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących ich działalności,
c) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tych
jednostek;
21) powierzanie jednostkom wymienionym w pkt 20 zarządzania gminnym zasobem
lokalowym, położonym na obszarze dzielnicy, 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) określanie lub zmiana stawki procentowej oraz aktualizacja opłat z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu, zgodnie z art. 73, 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.2);
2) ustalanie innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego
gruntu, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
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;
4) składanie wniosków do sądu o wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności
m.st. Warszawy w przypadku gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności, w trybie
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przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.
Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.3);
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. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.4) 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 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94,
poz. 788 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112);
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.
§ 8. 1. 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,
żłobków, jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej
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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) rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków dotyczących działalności tych jednostek,
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. W zakresie określonym w ust. 1 przekazuje się Dzielnicy Praga-Północ zadania
i kompetencje dotyczące jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zarząd Portu Praskiego i Terenów
Publicznych.
4. W zakresie określonym w ust. 1 przekazuje się Dzielnicy Śródmieście zadania i kompetencje
dotyczące jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zarząd Terenów Publicznych.
5. W zakresie określonym w ust. 1 przekazuje się Dzielnicy Targówek zadania i kompetencje
dotyczące jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zakład Usługowy Targówek.
§ 9. W zakresie zieleni przekazuje się dzielnicom do wykonywania zadania i kompetencje
w zakresie utrzymywania, ochrony i eksploatacji zieleni oraz terenów zieleni położonych na
obszarze dzielnicy, a stanowiących własność m.st. Warszawy i nieprzekazanych w zarząd innym
podmiotom, w tym ich pielęgnację oraz utrzymywanie czystości.
§ 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.
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§ 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) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących ich działalności,
- 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) przyjmowanie od osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami, i przedkładanie
Prezydentowi m.st. Warszawy informacji uproszczonych o rodzaju, ilości i miejscach
występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, dla celów
sporządzania informacji tego rodzaju, dotyczącej m.st. Warszawy;
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) występowanie z roszczeniami określonymi w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708,
Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i Nr 171, poz. 1056) w razie zagrożenia lub naruszenia
środowiska na obszarze dzielnicy jako dobra wspólnego lub występowanie z wnioskami
do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie takich roszczeń;
8) przyjmowanie powiadomień o odkryciu kopalnych szczątków roślin lub zwierząt
na obszarze dzielnicy oraz przekazywanie ich właściwym organom;
9) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na obszarze dzielnicy oraz ich
wyłapywanie, w tym podawanie do publicznej wiadomości informacji o wyłapywaniu
zwierząt, na zasadach określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy;
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;

6

12) występowanie z wnioskami o wyrażenie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze
i nieleśne gruntów określonych w art. 7 ust. 2 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.5);
13) 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 o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
14) 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i Nr 180,
poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042);
15) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych na obszarze dzielnicy;
16) 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 urządzeniach ustawionych na chodniku;
17) udostępnianie informacji o znajdujących się na obszarze dzielnicy punktach zbierających
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
18) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, określonej w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach ogólnej ewidencji tego rodzaju,
dotyczącej m.st. Warszawy;
19) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, określonej w art. 3 ust. 3
pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach ogólnej ewidencji
tego rodzaju, dotyczącej m.st. Warszawy;
20) podawanie do publicznej wiadomości, jakie wymagania powinni spełniać przedsiębiorcy
prowadzący działalność w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części;
21) przyjmowanie od wytwórców odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii
lub poważnej awarii przemysłowej, położonych na obszarze dzielnicy, informacji
o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi;
22) przyjmowanie od osób fizycznych, niebędacych przedsiębiorcami, informacji
o inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest;
23) sporządzanie i przekazywanie Prezydentowi m.st. Warszawy informacji za rok ubiegły,
dotyczących danych określonych w art. 43 ust. 3b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.6), w celu przedłożenia tych
informacji, dotyczących m.st. Warszawy, właściwym organom;
24) przyjmowanie od wykonawców prac geologicznych zgłoszeń zamiaru przystąpienia
do wykonywania robót geologicznych na obszarze dzielnicy, o których mowa w art. 35
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r.
Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.7);
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 464; z 2005 r.
Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 12, poz. 63 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541i Nr 191, poz. 1374.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 i Nr 267,
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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.
§ 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) ustalanie kosztów przystosowania odcinków dróg do przejazdu pojazdów
nienormatywnych, w przypadkach określonych w art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23,
poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326),
h) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz
udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
i) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Prezydentowi
m.st. Warszawy, w celu przekazania Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych
i Autostrad,
j) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
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) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi
w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
p) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w lit. o na potrzeby zarządzania
drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
2) sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym dróg gminnych,
położonych na obszarze dzielnicy, oddawanie tych gruntów w najem, dzierżawę albo
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użyczanie ich, w drodze umów, 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. 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, a stanowiących własność m.st. Warszawy
i nieprzekazanych w zarząd innym podmiotom, oraz zarządzanie tymi drogami.
§ 17. W zakresie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania
przestrzennego przekazuje się dzielnicom zadania i kompetencje polegające na przyjmowaniu
podań podlegających rozpatrzeniu w trybie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu
architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, przekazywanie
ich zgodnie z właściwością.
§ 18. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej przekazuje się dzielnicom
do wykonywania następujące zadania i kompetencje:
1) przyjmowanie od przedsiębiorców oraz przesyłanie właściwym urzędom: wniosku o wpis
do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz
zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego, o którym mowa w art. 7b ust. 4 ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178
z późn. zm.8), w przypadku gdy przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji składa
taki wniosek lub zgłoszenie;
2) odbiór zaświadczeń o wpisie przedsiębiorcy do krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej (REGON) i przekazywanie ich przedsiębiorcom.
§ 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;
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193; z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643; z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995
i Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125; z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91,
poz. 870 i Nr 173, poz. 1808; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888.
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4) ograniczanie obowiązku przewozu w odniesieniu do transportu zbiorowego na
dzielnicy, w przypadkach określonych w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.9);
5) nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie
przewozowego na obszarze dzielnicy, w przypadkach określonych w art. 9 ust. 2
Prawo przewozowe.

obszarze
listopada
zadania
ustawy –

§ 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;
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) wytaczanie powództw o roszczenia alimentacyjne na rzecz innych osób oraz udział w tych
postępowaniach;
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r.
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4) przekazywanie danych do biura informacji gospodarczej oraz występowanie o udostępnienie
danych z tego rejestru;
5) wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
§ 25. Przekazuje się dzielnicom do wykonywania zadania i kompetencje, wynikające z: ustawy
z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056),
ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.10), ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.
zm.11), ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.12), ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja
wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz
z 2007 r. Nr 112, poz. 766), art. 7 ust. 2 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, a także
z ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507, z 2003 r.
Nr 85, poz. 782 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766), oraz wynikające z przepisów wykonawczych
do tych ustaw, a dotyczące obsługi administracyjnej i zapewnienia warunków technicznomaterialnych pracy obwodowych komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych
z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum ogólnokrajowego na obszarze
właściwej dzielnicy.
§ 26. Przekazuje się dzielnicom do wykonywania zadanie wynikające z ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.13), polegające na
wskazywaniu osób, którym miałaby być powierzona opieka lub kuratela, na wezwanie sądu
opiekuńczego.
§ 27. 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. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.14) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 i Nr 171, poz. 1056), dotyczące współpracy z organizacjami
pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, a także z podmiotami wymienionymi w art. 25 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej, działającymi na obszarze dzielnicy, oraz wspierania i powierzania tym
organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym,
dotyczących zadań i kompetencji wykonywanych przez dzielnicę, w tym zlecania zadań z zakresu
pomocy społecznej, a w szczególności:
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346;
z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 196, poz. 1218.
11
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146,
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96,
poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.
12
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111.
13
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234; z 1986 r. Nr 36, poz. 180;
z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1995 r. Nr 83, poz. 417; z 1998 r. Nr 117, poz. 757; z 1999 r. Nr 52, poz. 532; z 2000 r.
Nr 122, poz. 1322; z 2001 r. Nr 128, poz. 1403; z 2003 r. Nr 83, poz. 772 i Nr 128, poz. 1403; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1691 oraz z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947 i Nr 192, poz. 1378.
14
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94,
poz. 651.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

ogłaszanie otwartych konkursów ofert;
przyjmowanie ofert realizacji zadań;
powoływanie zespołów do spraw opiniowania ofert;
wybór ofert;
zawieranie umów na realizację zadań;
dokonywanie kontroli oraz oceny realizacji zadań.

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. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., z tym że § 8 ust. 1, w części
dotyczącej żłobków, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
(–)
Ewa Malinowska-Grupińska
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