
Lp.

Adres 

nieruchomości

Nr działki 

ewidencyjnej

nr obrębu     

Nr KW

Pow.           

użytkowa

w m²

Pow.    

drogi        

dojazdowej

w m²

Opis nieruchomości

Przeznaczenie 

nieruchomości               

w planie 

zagospodarowania 

przestrzennego

Planowany sposób 

zagospodarowania 

nieruchomości

Okres trwania 

najmu

Miesięczna 

wysokość 

stawki 

czynszu netto 

(zł/m
2
)  

Stawka netto 

za 1m
2
 pow. 

drogi 

dojazdowej 

(zł/m
2
)  

1
Belgijska 9         

garaż nr A

9/5                                       

1-01-22  

WA2M/00334169/3

15,00 -

jeden z dwóch garaży 

przylegających do budynku 

mieszkalnego, instalacje: 

elektryczna

zabudowa 

mieszkaniowa 

wielorodzinna

wynająć dotychczasowemu 

najemcy na podstawie 

Zarządzenia Nr 551 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia                          

8 listopada 2016 r.

na czas 

określony  

do 3 lat

12,66 -

2
Makowska                            

garaż nr 2

4/2                             

3-03-06           

WA6M/00336680/3

19,00 -
w szeregu 21 garaży przy 

torach kolejowych                        
tereny kolejowe

wynająć dotychczasowemu 

najemcy na podstawie 

Zarządzenia Nr 536 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia                        

8 listopada 2016 r.

na czas 

określony  

do 3 lat

3,60 -

3
Makowska                            

garaż nr 11

4/11                             

3-03-06           

WA6M/00336680/3

19,00 -
w szeregu 21 garaży przy 

torach kolejowych                        
tereny kolejowe

wynająć dotychczasowemu 

najemcy na podstawie 

Zarządzenia Nr 536 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia                        

8 listopada 2016 r.

na czas 

określony  

do 3 lat

3,60 -

4
Makowska                            

garaż nr 18

4/18                             

3-03-06           

WA6M/00336680/3

19,00 -
w szeregu 21 garaży przy 

torach kolejowych                        
tereny kolejowe

wynająć dotychczasowemu 

najemcy na podstawie 

Zarządzenia Nr 536 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia                        

8 listopada 2016 r.

na czas 

określony do 

3 lat

3,60 -

5
Chłopickiego           

garaż nr 64

3/64                             

3-03-06           

WA6M/00186061/1

20,00 -
w szeregu garaży przy 

torach kolejowych                        
tereny kolejowe

wynająć dotychczasowemu 

najemcy na podstawie 

Zarządzenia Nr 536 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia                        

8 listopada 2016 r.

na czas 

określony  

do 3 lat

3,56 -

6
Chłopickiego           

garaż nr 68

3/68                             

3-03-06           

WA6M/00186061/1

21,00
w szeregu garaży przy 

torach kolejowych                        
tereny kolejowe

wynająć dotychczasowemu 

najemcy na podstawie 

Zarządzenia Nr 536 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia                        

8 listopada 2016 r.

na czas 

określony  

do 3 lat

3,56 -

7
Chłopickiego           

garaż nr 79

3/79                             

3-03-06           

WA6M/00186061/1

20,00
w szeregu garaży przy 

torach kolejowych                        
tereny kolejowe

wynająć dotychczasowemu 

najemcy na podstawie 

Zarządzenia Nr 536 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia                        

8 listopada 2016 r.

na czas 

określony  

do 3 lat

3,56 -

Wykaz 2/U/2016 z dnia  17.11.2016 r.
zawieranych umów najmu



8
Chłopickiego           

garaż nr 82

3/82                             

3-03-06           

WA6M/00186061/1

19,00
w szeregu garaży przy 

torach kolejowych                        
tereny kolejowe

wynająć dotychczasowemu 

najemcy na podstawie 

Zarządzenia Nr 536 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia                        

8 listopada 2016 r.

na czas 

określony  

do 3 lat

3,56 -

9
Chłopickiego           

garaż nr 90

3/90                             

3-03-06           

WA6M/00186061/1

13,00
w szeregu garaży przy 

torach kolejowych                        
tereny kolejowe

wynająć dotychczasowemu 

najemcy na podstawie 

Zarządzenia Nr 536 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia                        

8 listopada 2016 r.

na czas 

określony  

do 3 lat

3,56 -

10
Makowska                            

garaż nr 136

3/14                             

3-03-06           

WA6M/00385664/3

19,00 -
w szeregu 71 garaży przy 

torach kolejowych                        

w projekcie planu 

droga publiczna

wynająć dotychczasowemu 

najemcy na podstawie 

Zarządzenia Nr 536 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia                        

8 listopada 2016 r.

na czas 

określony  

do 3 lat

3,56 -

11
Makowska                            

garaż nr 153

3/14                             

3-03-06           

WA6M/00385664/3

20,00 -
w szeregu 71 garaży przy 

torach kolejowych                        

w projekcie planu 

droga publiczna

wynająć dotychczasowemu 

najemcy na podstawie 

Zarządzenia Nr 550 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia                        

8 listopada 2016 r.

na czas 

określony do 

5 lat

3,56 -

12
Makowska                            

garaż nr 158

3/14                             

3-03-06           

WA6M/00385664/3

19,00 -
w szeregu 71 garaży przy 

torach kolejowych                        

w projekcie planu 

droga publiczna

wynająć dotychczasowemu 

najemcy na podstawie 

Zarządzenia Nr 550 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia                        

8 listopada 2016 r.

na czas 

określony do 

5 lat

3,56

13
Makowska                            

garaż nr 183

3/14                             

3-03-06           

WA6M/00385664/3

19,00 -
w szeregu 71 garaży przy 

torach kolejowych                        

w projekcie planu 

droga publiczna

wynająć dotychczasowemu 

najemcy na podstawie 

Zarządzenia Nr 550 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia                        

8 listopada 2016 r.

na czas 

określony do 

5 lat

3,56

14
Makowska                            

garaż nr 186

3/14                             

3-03-06           

WA6M/00385664/3

19,00 -
w szeregu 71 garaży przy 

torach kolejowych                        

w projekcie planu 

droga publiczna

wynająć dotychczasowemu 

najemcy na podstawie 

Zarządzenia Nr 550 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia                        

8 listopada 2016 r.

na czas 

określony do 

5 lat

3,56 -

*) zgodnie z Zarządzeniem Nr 2962/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych Skarbu 

Państwa

1. Czynsz płatny za każdy miesiąc z góry, w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca, w którym przypada termin płatności.

2. Wysokość czynszu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS.

       


