
Problem niedokończonej galerii  
w centrum Otwocka  

-tzw. „WIELKIEJ DZIURY” 



Stan Faktyczny 

 

Mieszkańcy są informowani,  że Prezydent 
w najbliższym czasie pozytywnie zakończy 

sprawę w sądzie i odzyska teren 
przekazany pod realizację niedokończonej 

inwestycji.  

 

Jest to nieprawdą! 
 

 
 



Stan Faktyczny 

•  1, 3  – Działki będące przedmiotem sporu sądowego 
•  2     – Działka prywatna będąca własnością spółki Delta sp. z o.o.  
•  4, 5 – Działki będące własnością Miasta Otwocka 

 
 



Stan Faktyczny 

Były Prezydent Andrzej Szaciłło nie zabezpieczył należycie podpisanej umowy 
użytkowania wieczystego (działki 1 i 3), ale pomimo tego błędu, sprawa mogła zostać 

rozstrzygnięta już w latach 2010-2012. Użytkowanie wieczyste działek Firmy Dorex 
(której udziałowcem w tym czasie był Zbigniew Baranowski) już w 2010 roku mogło być 

zlicytowane przez komornika, a budowa dokończona przez innego inwestora.  
Taki bieg zdarzeń zablokował Prezydent Miasta Zbigniew Szczepaniak- zakładając 

sprawę sądową spółce Dorex, tuż przed licytacją komorniczą (działek 1 i 3).  

W wyniku jednoosobowej decyzji Prezydenta licytacja została zablokowana, 
ponieważ nie można było zlicytować majątku, który stał się  

przedmiotem sądowego sporu, który trwa do dnia dzisiejszego 

 
 



Dlaczego Miasto wystąpiło do sądu, skoro 
spółka Dorex/Development jeśli sprawę 

przegra to zażąda od Otwocka 
wielomilionowych odszkodowań? 

Jaki był w tym cel Pana Prezydenta Szczepaniaka, skoro miasto Otwock nawet jeżeli 
wygra toczącą się bez końca sprawę (obecnie trwa ona 8 rok), może być narażone na 

wypłatę spółce Dorex wielomilionowego odszkodowania wraz z odsetkami  
za wykonane do tej pory prace budowlane?  

 

 

Wyceniona wartość 
nieruchomości ,  naniesień 

to ok. 26 000 000 zł ! 
(Wycena z 2009 r.) 

 



Powód zablokowania licytacji komorniczej  
spółki DOREX w 2010 r. - 

„nie chciałem aby to się dostało w niepowołane ręce” 

Prezydent zapytany przez radnych w 2015 r. o powody podjęcia 
takiej decyzji (powodującej zablokowania licytacji działki  

spółki Dorex) odpowiedział:  
„nie chciałem aby to się dostało w niepowołane ręce”.  

 

Takie tłumaczenie byłoby uzasadnione, gdyby miasto Otwock 
przystąpiło do licytacji działki nr 2, która odbyła się w 2012 r.  

Tego Prezydent jednak nie uczynił, a działkę nr 2 kupiła prywatna  
spółka Orphea (z niewiadomych przyczyn Miasto Otwock  

nie przystąpiło do tej licytacji).  
 

 



Dlaczego Miasto wystąpiło do sądu, skoro 
nawet jeśli wygra sprawę to nadal nie będzie 

władać całym terenem ??? 
Nawet jeżeli Miasto wygra sprawę w sądzie o odzyskanie działek 
1 i 3 (wygaszenie użytkowania wieczystego), to nadal nie będzie 
w stanie władać samodzielnie  terenem, ponieważ działka nr 2 - 

znajdująca się w centralnej części zabudowań  
jest we władaniu prywatnej spółki.  

 

 

 



SPÓŁKA DELTA 

Zaraz po wyborze Prezydenta Z. Szczepaniaka  
na III Kadencję –  

w lutym 2015 r. spółka Orphea sprzedała działkę nr 2 (prawo 
użytkowania wieczystego)  

kolejnej spółce Delta  
(która powstała w 2014r., a której kapitał  

zakładowy wynosił zaledwie 5 tys. zł.). 



Za jaką kwotę prezydent wydzierżawił 
najcenniejszy teren w Centrum Miasta? 



Za jaką kwotę prezydent wydzierżawił 
najcenniejszy teren w Centrum Miasta? 



Dlaczego teren, który spółka otrzymała od miasta  
w dzierżawę, a który jest własnością Otwocka,  

nie został odebrany (działki 4 oraz 5) ? 

Prezydent  dodatkowo wydzierżawił na czas określony przyległe 
działki (działki 4 oraz 5). Pomimo, iż umowy dzierżawy wygasły, 

spółka Dorex nadal bezumownie zajmowała teren działek  
4 oraz 5, nie płacąc miastu należnych z tego tytułu opłat.  



Dlaczego teren, który spółka otrzymała od miasta  
w dzierżawę, a który jest własnością Otwocka,  

nie został odebrany (działki 4 oraz 5) ? 

W miejscu tym już dawno powinien funkcjonować plac 
publiczny z zielenią i parkingami podziemnymi, których 

brakuje w naszym mieście.  

Dotychczas  „nieznane osoby” czerpały zyski  
z reklam zamieszczonych na ogrodzeniu niedokończonej 
budowy, które od lat szpeci wizerunek centrum Otwocka.  

Naprawy zniszczonego ogrodzenia terenu „wielkiej dziury” 
finansowało Miasto Otwock z pieniędzy otwockich 

podatników. Tylko w jednym roku za naprawę ogrodzenia 
w centrum miasta Otwocczanie zapłacili ponad 6 tyś zł. 

 



Kompletny brak działań Prezydenta Miasta 
Otwocka  w zakresie odgrodzenia i 

uporządkowania terenu . 

Po ponad 2 latach próśb i rozmów radnych z Prezydentem  
o interwencje ws. odgrodzenia części terenu będącego 

własnością miasta Otwocka, Rada Miasta Otwocka na wniosek 
PRM Jarosława Margielskiego podjęła w maju 2017 r. 

stanowisko do PINB do wiadomości Wojewody Mazowieckiego. 
 

Podjęte stanowisko w wyniku kompletnego braku działań 
Prezydenta, pomijało organ wykonawczy  

Miasta Otwocka celem zrealizowania wnioskowanych 
zadań przez inny uprawniony organ – Nadzór Budowlany. 

 



Kompletny brak działań Prezydenta Miasta 
Otwocka  w zakresie odgrodzenia i 

uporządkowania terenu . 



Kompletny brak działań Prezydenta Miasta 
Otwocka  w zakresie odgrodzenia i 

uporządkowania terenu . 



W wyniku interwencji radnych, Pani Poseł Anity 
Czerwińskiej oraz PINB Wojewoda Mazowiecki  

-Zdzisław Sipiera przekazał ponad 400 000 zł  
na zasypanie wykopów niedokończonej galerii w Centrum 

Otwocka oraz wykonanie nowego ogrodzenia. 



Dzięki tym działaniom możliwe stało się odgrodzenie  
pod koniec 2017 r. prawie połowy terenu  

należącego do Miasta Otwock. 



Zamiast podjęcia skutecznych działań, w zakresie 
odzyskania terenu , Prezydent przedstawił Radzie Miasta  

w 2015r. propozycję zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Centrum Miasta 

W planie tym Prezydent  wnioskuje 
o dodatkową zabudowę istniejących terenów zielonych przyległych 

do terenu nieukończonej galerii.   
 

  



Podsumowując, Prezydent proponuje pozostawić 5-10% 
powierzchni biologicznie czynnej (na działkach: 1,2,3,4,5)  

i umożliwić zabudowanie prawie całego terenu powierzchnią 
handlową powyżej 2000 m2,  

zasłaniając tym samym budynki mieszkalne i pasaż handlowy 
(dawny PEWEX).  

 

Prezydent Z. Szczepaniak stwierdził, iż o takie rozwiązanie 
wnioskują obecni właściciele terenu „wielkiej dziury”. 



Pytania jakie się nasuwają po analizie 
materiału: 

1. Dlaczego Prezydent samodzielnie podjął decyzje ws. Wystąpienia 
do sądu o odebranie użytkowania wieczystego spółce 
DOREX/Development? 
-  skoro spółka po odebraniu prawa użytkowania wieczystego będzie wnosiła 
do miasta o zwrot za naniesienia, które wykonała w dobrej wierze. Wartość 
nieruchomości i naniesień to ok. 26 000 000 zł! (Art. 240 i Art. 243 KC) 

2. Dlaczego prezydent obrał drogę postępowania sądowego, które 
dla Otwocka nie przyniesie żadnego rozwiązania? 
- działka w środku niedokończonej galerii nadal znajdować się   będzie w 
rękach prywatnych (działka nr 2). 

3. Dlaczego spółka Development (Dorex) przedłuża postępowanie 
sądowe? 
- skoro doprowadzając do jego końca będzie mogła wnioskować od miasta 
Otwock zwrotu wielu milionów zł za naniesienia, które powstały w dobrej 
wierze  

 



Pytania jakie się nasuwają po analizie 
materiału: 

4. Dlaczego Prezydent forsuje najpierw zmianę studium a 
obecnie zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Centrum? 
 

5. Dlaczego Prezydent złożył do Rady Miasta projekt zmiany 
MPZP Centrum miasta, a po negatywnym zaopiniowaniu 
zmiany przeznaczenia terenu niedokończonej galerii projekt 
ten „utknął” na 2 lata w Urzędzie Miasta? 
 

6. Dlaczego przed końcem kadencji Rady Miasta i Prezydenta 
znów nasiliły się działania mające na celu zmianę MPZP dla 
terenu niedokończonej inwestycji (tzw. „Wielkiej Dziury”) ? 
  



Pytania jakie się nasuwają po analizie 
materiału: 

Co kryje się za tymi działaniami ? 



Obecnie obowiązujący MPZP  
dla Centrum Otwocka 

UCHWAŁA Nr XXXI/329/2001 RADY MIASTA 
OTWOCKA  z dnia 11 kwietnia 2001 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego 
centrum Otwocka dla obszaru określonego w załączniku graficznym nr 1 do uchwały nr 
LIII/368/97 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 1997r., zwanej miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego swym zasięgiem pas terenów 
PKP oraz tereny do niego przyległe wraz z Centrum, biegnący przez miasto Otwock  z 
północnego zachodu na południowy wschód - etap III –  

a w skrócie Planem Centrum. 

 



Obecnie obowiązujący MPZP  
dla Centrum Otwocka 

UCHWAŁA Nr XXXI/329/2001 RADY MIASTA OTWOCKA   
z dnia 11 kwietnia 2001 r. 



Obecnie obowiązujący MPZP  
dla Centrum Otwocka 

Nieprzekraczalna  
linia zabudowy 



Stan istniejący – wykonane naniesienia przez 
spółkę Dorex 



Nałożenie wykonanych naniesień  
(obiektu budowlanego) na obowiązujący Plan 



Nałożenie wykonanych naniesień  
(obiektu budowlanego) na obowiązujący MPZP 

Samowola 
Budowlana 

(urbanistyczna) 



WNIOSKI 

Na terenie budowanej galerii w Centrum Miasta 
Otwocka wykonano samowole budowlaną ! 

Bez zmiany MPZP nie będzie można zalegalizować 
wykonanych naniesień 

W przypadku samowoli budowlanej inwestor  
po przegranym procesie nie będzie mógł się ubiegać  

od Miasta zwrotu za naniesienia. 



Co umożliwia projekt zmiany MPZP Centrum 
przygotowany przez Prezydenta? 

Zalegalizowanie 
Samowoli 

Budowlanej 
(urbanistycznej) 

!!! 



WNIOSKI 

Bez zmiany MPZP nie jest „na rękę” zakończyć 
postępowanie przed sądem spółce 

DOREX/Development, gdyż nie będzie mogła ona 
w obecnym stanie złożyć roszczeń wobec miasta za 

wykonane naniesienia (warte ok. kilkunastu 
milionów złotych) . 

Dlaczego Prezydent forsuje rozwiązanie wysoce szkodliwe 
dla interesu miasta? 

Dlaczego przez ponad 10 lat Prezydent ani Starosta i PINB 
nie zareagowali ws. Samowoli budowlanej? 



• Niniejsze materiały zostały zaprezentowane 
przez Przewodniczącego Rady Miasta 
Jarosława Margielskiego na posiedzeniu komisji 
gospodarki miejskiej w dniu 06.06.2018 r. 

• Następnego dnia (07.06.2018 r.) 
zapadł wyrok Sądu II Instancji 
ws. wygaszenia użytkowania 
wieczystego dla działek 1 i 3.  

• Mimo wyroku sądu nieruchomości 1 i 3 nadal 
nie zostały wydane przez inwestora Miastu 
Otwock (10 wrzesień 2018 r.) 



Ponadto mimo wyroku Sądu z czerwca 2018 r., 
który rzekomo jest korzystny dla miasta, nadal 
Miasto Otwock  nie włada całym terenem tzw. 
„Wielkiej Dziury”  i nie może dokończyć prac 

budowlanych na tym terenie. 

Działka nr 2 nadal jest w rękach prywatnej spółki. 



Czy jest sposób na rozwiązanie tej sytuacji ? 



Jest sposób na rozwiązanie tego 
problemu!  

 
I już dawno powinien zostać wdrożony… 



ALGORYTM ROZWIĄZANIA PROBLEMU 
„OTWOCKIEJ WIELKIEJ DZIURY : 

1. Zgłoszenie do PINB samowoli budowlanej  
-> dec. o nakazie rozbiórki. 

2. Pozostawienie bez zmian obecnego MPZP dla 
centrum Otwocka, ew. rozszerzenie funkcji UC 

3. Zmiana gminnego programu rewitalizacji 

4. Podjęcia przez Radę Miasta uchwały o wyznaczeniu 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

5. Wyznaczenie obszaru SSR (Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji) 

6. Wywłaszczenie właścicieli przedmiotowych 
nieruchomości na cel publiczny (Art. 6 pkt. 9c Ustawy o 

gospodarce nieruchomościami) 



ALGORYTM ROZWIĄZANIA PROBLEMU 
„OTWOCKIEJ WIELKIEJ DZIURY : 

6a. Cel publiczny określony w SSR to promenada lub bulwar zgodnie z (Art. 
 6 pkt. 9c Ustawy o gospodarce nieruchomościami):  
  Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 
 -wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi 
 piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w 
 tym budowa lub przebudowa 

7.    Przy wywłaszczeniu nieruchomości wycena wartość gruntów 

 określona przez rzeczoznawcę  będzie obniżona o nakłady konieczne  

 do usunięcia samowoli budowlanej 

Przewidziana powyżej procedura daje miastu 100% 
gwarancji na realizacje przedsięwzięcia i powinna 

zająć  nie dłużej niż okres 1 roku 



Dziękuję za uwagę 

sporządził : Jarosław Margielski 


