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nr sprawy: BRM.0003.3.2023          

Pani 

         Agnieszka Gawron-Smater 

           

         Radna Rady Miejskiej 

         w Łomiankach 

Szanowna Pani Radna, 

 

w odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 12 stycznia 2023 roku (wpływ do Urzędu Miejskiego 

w Łomiankach w dniu 13 stycznia 2023 roku) w sprawie trwających prac budowlanych na 

terenie Rezerwatu Jezioro Kiełpińskie informuję, że dla powyższej inwestycji została wydana 

decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego o pozwoleniu na budowę nr 1701/2016 z dnia 

14 grudnia 2016 r., budynku mieszkalnego i gospodarczego w ramach tworzenia siedliska 

gospodarstwa rolnego. W dniu 28 maja 2021 r. Urząd Miejski w Łomiankach wystąpił do 

Starosty Warszawskiego Zachodniego z wnioskiem o udostępnienie akt ww. decyzji.  

W odpowiedzi organ administracji architektoniczno-budowlanej, poinformował, że akta 

sprawy zostały przekazane do Wojewody Mazowieckiego w związku z prowadzonym 

postępowaniem o stwierdzenie nieważności decyzji nr 1701/2016 o pozwoleniu na budowę. 

Wobec powyższego dnia 08 czerwca 2021 r. pismo w sprawie udostępnienia akt powyższej 

sprawy zostało skierowane do Wojewody Mazowieckiego. Jednocześnie, zostało złożone 

zapytanie czy prowadzone postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zostało 

zakończone. W odpowiedzi na wniosek Wojewoda Mazowiecki, poinformował o możliwości 

zapoznania się z aktami sprawy, jednocześnie informując, iż toczące się postępowanie 

administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji nie zostało zakończone. 

Pracownik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego dokonał wglądu w akta ww. sprawy i zrobił fotokopie. W wyniku analizy 

dokumentacji architektoniczno-budowlanej na podstawie, której została wydana decyzja  

o pozwoleniu na budowę, stwierdzono niezgodność z decyzją o warunkach zabudowy 

Burmistrza Łomianek nr 244/2014 z 7 października 2014 r. 
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Pismem z 29 listopada 2022 r. Urząd Miejski w Łomiankach ponownie zwrócił się do Starosty 

Warszawskiego Zachodniego z zapytaniem czy postępowanie w sprawie stwierdzenia 

nieważności ww. decyzji zostało zakończone. Jednakże pismo pozostało bez odpowiedzi.  

W związku z powyższym, 9 stycznia 2023 r. po raz kolejny Urząd zwrócił się do Wojewody 

Mazowieckiego o udzielenie informacji na jakim etapie jest rozpatrywanie ww. sprawy oraz czy 

w przypadku gdyby postępowanie nie zostało zakończone ma zastosowanie przepis,  

o którym mowa w art. 37b ust. 1 Ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 2351 z późn.zm.). Do dnia przygotowania niniejszego pisma nie wpłynęła 

odpowiedź Wojewody Mazowieckiego. Dodatkowo informuję, że pismem ROŚ.604.22.2022  

z dnia 28 października 2022 r., poinformowano Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Warszawie, że na terenie działki nr ewid. 1326 obręb nr 0008 Kiełpin, gmina Łomianki, która 

w dużej części położona jest w granicach Rezerwatu Jezioro Kiełpińskie, rozpoczęły się prace 

ziemne z użyciem pojazdów budowlanych. Poinformowano o możliwości naruszenia zakazów 

określonych w Art. 15 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody. W piśmie 

poproszono o pilną interwencję w ramach posiadanych kompetencji przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony środowiska w Warszawie. Pismem ROŚ.604.22.2022 z dnia 28 listopada 

2022 r., poinformowano Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, że na 

terenie działki nr ewid. 1326 obręb nr 0008 Kiełpin, gmina Łomianki, stanowiącej częściowo 

obszar Rezerwatu przyrody Jezioro Kiełpińskie, rozpoczęte zostały prace budowlane wykonano 

wykop pod fundamenty budynku i utwardzono go gruzem. W związku z zakazami 

obowiązującymi na terenie rezerwatu przyrody wymienionymi w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, poproszono o weryfikację ww. przedsięwzięcia  

i podjęcie interwencji w ramach posiadanych kompetencji przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska. 

 

         Z poważaniem 
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