
 

 

Wykaz nr 5 /DT/ 2016 
 

dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony  
 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. 

zm.) przeznacza się do oddania w dzierżawę niżej wymienione nieruchomości Skarbu Państwa: 

 

 

L.

p. 

Adres 

nieruchomości 

 

Oznaczenie 

nieruchomości               

wg danych 

ewidencji 

gruntów                     

i budynków 

Nr K.W. 

Pow. 

 do 

oddania          

w 

dzierża

wę 

(m
2
) 

Opis  

nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości                      

w planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Planowany sposób 

zagospodarowania 

nieruchomości 

Okres                  

trwania 

dzierżawy 

minimalna 

miesięczna      

wysokość                    

stawki czynszu 

netto 

(zł/m
2
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Kłobucka 

(Ursynów) 

dz. nr 18/3 

1-08-17 

K.W.                          

nr 

WA5M/00470

858/6 

 

1051 

Działka zabudowana 

budynkiem (304 m
2
), 

drogami 

dojazdowymi                      

(360 m
2
), pozostała 

powierzchnia stanowi 

teren zielony                    

(387 m
2
).

                                                   
   

Rodzaj użytków-inne 

tereny zabudowane 

 

Brak planu 

Przedmiotowa działka 

objęta projektem mpzp                     

w rejonie ulicy 

Kłobuckiej. 

Zgodnie z projektem planu 

działka położona jest w 

liniach rozgraniczających 

ul. Kłobuckiej –drogi 

publicznej klasy zbiorczej.  

dotychczasowy 

sposób 

zagospodarowania 

na czas 

określony         

3 lat nie 

dłużej niż 

do czasu 

realizacji 

zamierzeń 

mpzp 

 

7,08 

do 100 m
2 

+ 1,82
    

 
za każdy m

2 

powyżej              

100 m
2 
 

 

0,81 

droga dojazdowa 

 

0,47 

rocznie 

teren zielony 



 2 

2 

Trakt Brzeski 

(Wesoła) 

 

dz. nr 10/1 

dz. nr 10/2 

8-07-10 

K.W. nr  

WA6M/00363

217/5 

161 

41 

 

Działki obejmują 

teren zielony                              

i wgrodzone są                       

w teren posesji.  

Rodzaj użytków-

grunty orne 

Brak planu. 

Według Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego m. st. 

Warszawy działki znajdują 

się na terenie                                     

usług z dopuszczeniem 

funkcji mieszkaniowej, 

niezbędnych inwestycji 

celu publicznego z zakresu 

infrastruktury społecznej, 

małych i średnich 

obiektów produkcyjnych 

stosujących nowoczesne 

technologie oraz funkcji 

uzupełniających 

związanych z funkcją 

podstawową. 

dotychczasowy 

sposób 

zagospodarowania 

na czas 

określony         

3 lat, nie 

dłużej niż 

do czasu 

przebudo-          

wy ulicy 

Trakt 

Brzeski  

0,10 

 

3 
Dziwożony  

(Bielany) 

cz. dz. nr 2 

7-13-03 

K.W. brak 

385,21 

Część przedmiotowej 

działki stanowi 

ogródek działkowy              

nr 15 o powierzchni 

363 m
2 

 wraz z drogą 

dojścia i dojazdu 

(22,21 m
2
)     . 

Rodzaj użytków- 

lasy, rowy 

Brak mpzp. 

Według projektu planu 

działka położona                                 

jest na terenie zieleni 

nadwiślańskiej w strefie 

przedmieść, na których 

dopuszcza się 

lokalizowanie usług sportu 

i rekreacji , zieleni 

urządzonej z adaptacją 

zadrzewień i roślinności 

naturalnej, przy czym jest 

to obszar bezpośredniego 

zagrożenia powodzią                       

i strefa szczególnej 

ochrony ekologicznej 

Warszawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 

dotychczasowy 

sposób 

zagospodarowania                                              

na czas 

określony         

3 lat 

0,37 

rocznie 



 3 

4 
Dziwożony  

(Bielany) 

cz. dz. nr 2 

7-13-03 

K.W. brak 

759,42  

Część przedmiotowej 

działki stanowią 

ogródki działkowe              

nr 1 i nr 25                       

wraz z drogą dojścia                 

i dojazdu (22,21 m
2
)      

Rodzaj użytków- 

lasy, rowy 

Brak mpzp. 

Według projektu planu 

działka położona                                 

jest na terenie zieleni 

nadwiślańskiej w strefie 

przedmieść, na których 

dopuszcza się 

lokalizowanie usług sportu 

i rekreacji , zieleni 

urządzonej z adaptacją 

zadrzewień i roślinności 

naturalnej, przy czym jest 

to obszar bezpośredniego 

zagrożenia powodzią                       

i strefa szczególnej 

ochrony ekologicznej 

Warszawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 

Wydzierżawienie                           

na rzecz 

dotychczasowych  

dzierżawców 

nieruchomości 

zgodnie z 

zarządzeniem                           

nr 504 Wojewody 

Mazowieckiego                       

z 20 września 2016 r.                                                

na czas 

określony         

3 lat 

0,37 

rocznie 

5 
Dwernickiego 

(Praga-Południe) 

dz. nr 26 

3-04-01 

K.W.                          

nr 

WA6M/00499

119/0 

 

 

158 

Działka zabudowana 

stacja 

transformatorową.  

Rodzaj użytków – 

tereny przemysłowe 

Mpzp rejonu Ronda 

Wiatraczna – część I 

Według planu działka 

znajduje się na terenie 

zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i 

lokalizacja stacji 

transformatorowej jest 

zgodna z ustaleniami 

mpzp. 

dotychczasowy 

sposób 

zagospodarowania                                             

.                                                

na czas 

określony         

3 lat 

18,22 

 

6 
Abramowskiego 

(Mokotów) 

dz. nr 36 

0216 

K.W.                          

nr 

32 

Działka zabudowana 

stacja 

transformatorową.  

Rodzaj użytków – 

tereny przemysłowe 

Mpzp rejonu Ksawerowa. 

Według planu działka 

położona na terenie 

przeznaczonym na usługi  

z funkcja uzupełniającą                 

tj. zabudową zamieszkania 

zbiorowego, usług 

dotychczasowy 

sposób 

zagospodarowania                                              

na czas 

określony         

3 lat 
22,14 



 4 

WA2M/00510

454/6 

administracji i parkingu 

podziemnego 

ogólnodostępnego.   

7 

Bytnara 

„Rudego” 

(Mokotów) 

dz. nr 50 

0213 

K.W.                          

nr 

WA2M/00510

453/9 

 

 

32 

Działka zabudowana 

stacja 

transformatorową.  

Rodzaj użytków – 

tereny przemysłowe 

Brak mpzp. 

Według studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego m. st. 

Warszawy nieruchomość 

znajduje się na terenie o 

funkcji mieszkaniowej                      

i niezbędnych inwestycji 

celu publicznego z zakresu 

infrastruktury społecznej                 

z dopuszczeniem funkcji 

usługowej.     

dotychczasowy 

sposób 

zagospodarowania                                              

na czas 

określony         

3 lat 
22,14 

8 
Smolna 13 

(Śródmieście) 

dz. nr 126 

5-04-07 

K.W.                          

nr 

WA4M/00430

240/2 

 

 

23 

Działka zabudowana 

stacja 

transformatorową.  

Rodzaj użytków – 

tereny przemysłowe 

Brak mpzp. 

Według projektu planu                          

w rejonie ul. Foksal 

działka znajduje się na 

terenie śródmiejskiej 

zabudowy usługowo-

mieszkaniowej.   

dotychczasowy 

sposób 

zagospodarowania                                              

na czas 

określony         

3 lat 
57,54 



 5 

9 
Saska 102/104 

(Praga Południe) 

cz. dz. nr 76 

3-01-05 

K.W.                          

nr 

WA6M/00201

768/9 

 

 

915 

Część działki 

wykorzystywana do 

obsługi budynku 

mieszkalnego Saska 

102/104, obejmuje 

teren zielony oraz 

utwardzoną drogę 

dojścia i dojazdu. 

Rodzaj użytków – 

tereny mieszkaniowe 

Mpzp obszaru Saskiej 

Kępy. 

Według  planu                           

działka położona jest na 

terenie o przeznaczeniu 

podstawowym : 

mieszkalnictwo                               

i przeznaczeniu 

towarzyszącym : usługi 

nieuciążliwe o charakterze 

lokalnym.    

dotychczasowy 

sposób 

zagospodarowania                                              

na czas 

określony         

3 lat 
0,01 

10 
Ciszewskiego 

(Ursynów) 

cz. dz. nr 119 

1-10-12 

K.W.                          

nr 

WA2M/00457

210/4 

 

 

243 

Część działki nr 119 

o powierzchni 243 m
2 

wgrodzona jest                          

w teren SGGW                        

i stanowi teren 

zielony.  

Rodzaj użytków – 

inne tereny 

zabudowane 

Brak mpzp. 

Według studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego m. st. 

Warszawy nieruchomość 

znajduje się w liniach 

rozgraniczających ulicy 

Ciszewskiego, na terenie o 

przewadze zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zieleni 

urządzonej.  

dotychczasowy 

sposób 

zagospodarowania                                              

na czas 

określony         

3 lat 

0,47 

rocznie 



 6 

11 
Fletniowa 

(Białołęka) 

dz. nr 23/9 

4-04-24 

K.W.                          

nr 

WA3M/00099

374/0 

 

960 

Działka zabudowana, 

ogrodzona  

drewnianym 

budynkiem tzw. 

siedliskiem 

wykorzystywana 

dotychczas na cele 

rekreacyjne.  

Pozostałą 

powierzchnię działki 

stanowi teren zielony 

z drzewami                                   

i krzewami. 

Rodzaj użytków – 

tereny mieszkaniowe 

Brak mpzp. 

Według studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego m. st. 

Warszawy nieruchomość 

znajduje się na terenach                   

o przewadze zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej.   

dotychczasowy 

sposób 

zagospodarowania                                              

na czas 

określony         

3 lat 
0,26 

12 
Siedmiogrodzka 

(Wola) 

dz. nr 16 

6-04-02 

K.W.                          

nr 

WA4M/00441

435/6 

 

117 

Działka 

niezabudowana, 

użytkowana przez 

spółkę Tramwaje 

Warszawskie                              

sp. z o.o. wspólnie                    

z nieruchomością 

spółki, porośnięta 

zielenią. 

Rodzaj użytków – 

tereny przemysłowe 

Brak mpzp. 

Według studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego m. st. 

Warszawy nieruchomość 

znajduje się na terenach                   

obiektów i urządzeń                              

z zakresu komunikacji 

miejskiej.   

dotychczasowy 

sposób 

zagospodarowania                                              

na czas 

określony         

3 lat 
1,46 



 7 

13 

Bajana 1 

(Bielany) 

 

dz. nr  207 

7-08-12 

K.W. nr 

WA1M/00480

300/5 

 

9 

Działka wgrodzona                  

w posesję i stanowi 

teren zielony.  

Rodzaj użytków-

tereny mieszkaniowe 

Brak mpzp. 

Według studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego m. st. 

Warszawy działka 

położona na terenie 

zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej. 

 

wydzierżawienie                           

na rzecz 

dotychczasowego 

dzierżawcy 

nieruchomości 

zgodnie z 

zarządzeniem                           

nr 525 Wojewody 

Mazowieckiego                       

z dnia 17 października                  

2016 r.                                              

na czas 

określony         

3 lat 

3,10 

rocznie 

14 

Dobra 27 

(Śródmieście) 

 

cz. dz. nr  55 

5-04-06 

K.W. nr 

WA4M/00398

375/0 

 

20 

Część działki 

kioskiem „RUCH” 

Rodzaj użytków-

tereny mieszkaniowe 

Brak mpzp. 

Według projektu planu 

Powiśla Północnego  

działka położona na 

terenie zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej lecz poza 

obowiązującymi liniami 

zabudowy. 

 

wydzierżawienie                           

na rzecz 

dotychczasowego 

dzierżawcy 

nieruchomości 

zgodnie z 

zarządzeniem                           

nr 559 Wojewody 

Mazowieckiego                       

z dnia 8 listopada                   

2016 r.                                              

na czas 

określony         

3 lat 
56,67 

15 

Karolkowa 49 

(Wola) 

 

dz. nr  23 

6-04-02 

K.W. nr 

WA4M/00432

278/1 

 

13 

Działka ogrodzona 

użytkowana wspólnie 

z sąsiednią 

nieruchomością.  

Rodzaj użytków-inne 

tereny zabudowane 

Brak mpzp. 

Według projektu planu 

ulic Wolskiej i Płockiej  

działka położona na 

terenie o podstawowym 

znaczeniu – zaplecze 

transportu publicznego                        

z dopuszczeniem usług 

nieuciążliwych.  

 

wydzierżawienie                           

na rzecz 

dotychczasowego 

dzierżawcy 

nieruchomości 

zgodnie z 

zarządzeniem                           

nr 565 Wojewody 

Mazowieckiego                       

z dnia 10 listopada                   

2016 r.  

                                               

na czas 

określony         

3 lat 
1,86 



 8 

16 
Al. Jerozolimskie 

(Śródmieście) 

dz. nr 110/2 

5-05-02 

WA4M/00435

946/6 

 

 

48 

Działka  zabudowana 

dwukondygnacyjnym 

podcieniem budynku 

użytkowego 

stanowiącym 

jednocześnie wejście 

główne do budynku. 

Budynek wpisany do 

rejestru zabytków. 

Rodzaj użytków – 

inne tereny 

zabudowane 

Brak mpzp. 

Według studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego m. st. 

Warszawy działka 

położona w układzie 

przestrzeni o charakterze 

reprezentacyjnym w strefie 

ochrony  historycznego 

układu urbanistycznego. 

 

dotychczasowy 

sposób 

zagospodarowania                                              

na czas 

określony         

3 lat 
11,24 

 

 

 

  

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

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

GUS.  

3. Zasady wydzierżawiania, regulamin procedury przetargowej oraz minimalne stawki netto czynszu dzierżawnego określa zarządzenie  

nr 4400/2013 z dnia 29 maja 2013 r. - zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy  


