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budowy budynku przy Parku Polskich Wynalazców  
 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

w związku z rozpoczętą budową budynku mieszkalno-usługowego przy Parku Polskich 

Wynalazców przy ulicy Rosoła i związanym z tym ogrodzeniem działki, dokonaną wycinką 

drzew oraz licznymi sygnałami mieszkańców, którym zależy na zachowaniu zieleni parkowej 

na tym terenie, zwracam się z prośbą o udzielenie przez Pana oraz Zarząd Dróg Miejskich 

informacji dotyczących tej inwestycji. 

Zgodnie z informacjami, jakie udostępnił sam deweloper w Internecie znajdą się tam 

apartamenty pod inwestycje o powierzchni od 29 m2 do 97 m2, jak również mieszkania od 

60m2 do 220m2, niektóre dwupoziomowe z tarasami dochodzącymi do 222 m2 

(https://m.rynekpierwotny.pl/oferty/decoma-sp-z-oo/rosola-park-warszawa-

ursynowcentrum-

11148/?fbclid=IwAR3TTDQfCiCyMn7mctscBL8WdsGVRKywZXM9S4mpdufwHA0Z6RjaaRZxGJQ) 

W doniesieniach medialnych mowa jest natomiast o 19 lokalach usługowo-biurowych  

o powierzchni od 29 do 97 m. kw. (https://www.haloursynow.pl/artykuly/osiem-mieszkan-i-

uslugi-taki-blok-powstanie-przy-psiej-gorce,12682.htm). W związku z tym proszę o odpowiedź 

na pytania: 

1. Czy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wydanym pozwoleniem na budowę 

inwestor może tam zlokalizować 19 apartamentów pod inwestycję, a także 8 lokali 

mieszkalnych, tak jak jest to oferowane przez dewelopera w Internecie (załącznik – 

print screen oferty)? 

2. Czy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, po zakończeniu inwestycji  

i wykonaniu jej zgodnie z pozwoleniem, a następnie wykonaniu przeróbek w ramach 

budynku, możliwe będzie zgodnie z obowiązującym prawem uzyskanie zaświadczenia  
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o samodzielności lokali oraz uzyskanie osobnych ksiąg wieczystych na więcej niż  

3 lokale mieszalne? 

3. Czy zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę „budynek posiada 4 kondygnacje 

naziemne wraz z parterem oraz 1 kondygnację podziemną” (załącznik – print screen 

oferty)?  

4. Zgodnie z informacjami dewelopera oferowana do sprzedaży jest „odrębna własność  

z własnością gruntu”. W związku z tym proszę o informację czy Decoma Sp. z o.o. jest 

właścicielem czy użytkownikiem wieczystym gruntu? 

5. W jaki sposób zostanie zabezpieczona na czas inwestycji zieleń znajdująca się na 

„zboczu górki”, a więc zlokalizowana na działce 2/53 oraz 2/41, nieobjęta pozwoleniem 

na wycinkę? 

6. Ponieważ budynek usytuowany jest w ostrej granicy ze zboczem górki, w jaki sposób 

jest zaprojektowane odwodnienie tego budynku i przyległego terenu? 

7. Proszę o powiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku 

ze skandalicznym zabezpieczeniem omawianej budowy. W dniu 21 lipca br. ogrodzenie 

ustawione na zboczu górki od strony ul. I.Gandhi przewróciło się lub zostało 

przewrócone (zdjęcie w załączeniu). Zdarzenie to odnotowała na miejscu Straż Miejska. 

Nadmienię, że ogrodzenie jest ustawione przy często uczęszczanym szlaku pieszo-

rowerowym. Dodatkowo, mimo, że prowadzona jest budowa, działka nie posiada 

tablicy informacyjnej budowy. 

8. Czy przedmiotowa inwestycja będzie otoczona parkanem? Pytanie wynika z faktu 

użytkowania w okresie zimowym górki przez dzieci zjeżdżające na sankach  

i zapewnienia im dalszego, bezpiecznego korzystania z tego terenu.  

Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę Zarząd Dróg Miejskich w piśmie znak: ZDM-UIE-

OP.0202.1873.2017.TBL z dnia 6.12.2017 r. uzgodnił (I etap) „zmianę zagospodarowania 

terenu przyległego do pasa drogowego ul. Rosoła, polegającą na budowie budynku 

usługowego w zakresie możliwości włączenia do ul. Rosoła ruchu drogowego spowodowanego 

tą zmianą, pod warunkiem przebudowy geometrii zatoki postojowej (skrócenia) na wysokości 

budynku Rosoła 61C, będącej w kolizji z projektowanym zjazdem z obiektu. (…) zjazd może 

funkcjonować wyłącznie jako etapowy, docelową obsługę należy realizować zgodnie  

z uzgodnionym rozwiązaniem docelowym, pismo znak: ZDM-ZUOP-0202-884-2-14/ABN z dnia 

26.06.2014 r.”.  

W związku z tym proszę o informację jak ma wyglądać na etapie budowy i w ostatecznym 

kształcie dostęp do drogi publicznej nowopowstającego budynku? 

W jaki sposób ma zostać zapewnione bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, w sytuacji gdy 

wjazd przecina chodnik i ścieżkę rowerową, a ogrodzenie wyznaczające plac budowy stoi  

w ostrej granicy i bezpośrednio przylega do ścieżki rowerowej? 

Czy deweloper uzyskał pozwolenie na wycinkę drzew zlokalizowanych na działce 3/17, które 

nie kolidują z projektowanym wjazdem? Jeśli tak to w jaki sposób organ uzasadnił wydanie 

pozwolenia? 

Jakie argumenty przekonały Zarząd Dróg Miejskich  uzgadniając wjazd/wyjazd z tej 

nieruchomości od ul. Rosoła, w miejscu gdzie ulica wchodzi w łuk, brak na projekcie pasu 
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włączenia oraz przewidziana jest wycinka drzew w pasie drogi? Tak zaprojektowany 

wjazd/wyjazd jest bardzo niebezpieczny dla ruchu samochodowego i może wiązać się licznymi 

wypadkami w tym miejscu (zdjęcie projektu w załączeniu). 

Z wyrazami uszanowania  
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