
 

    UCHWAŁA Nr 1767/17 

 ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY 

    z dnia 03.10.2017 r. 

 

 

w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 

Żoliborz m.st. Warszawy ustaleń w zakresie najmu miejsc postojowych, pozostających 

w zasobie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.  

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju 

m.st. Warszawy (j.t. Dz. U. 2015, poz. 1438) oraz § 7 ust. 3 w zw. z § 7 ust. 1 pkt 15 oraz  

§ 8b ust. 1 i 4 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. ze 

zm. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 

3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach 

wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, Zarząd Dzielnicy 

Żoliborz m.st. Warszawy uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Powierza się Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz  

m.st. Warszawy zadania związane z najmem, w trybie pozakonkursowym miejsc postojowych 

wchodzących w skład zasobu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. 

 

§ 2. Przyjmuje się Procedurę najmu miejsc postojowych, w trybie pozakonkursowym, 

określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Przyjmuje się wzór Wniosku o najem miejsc postojowych, w trybie pozakonkursowym, 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Wysokość stawki czynszu, za najem miejsc postojowych utrzymuje się na 

dotychczasowym poziomie, tj. 170 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT. 

 

§ 5. Wykonanie   uchwały    powierza    się   Dyrektorowi    Zakładu    Gospodarowania 

Nieruchomościami   w   Dzielnicy   Żoliborz m.st. Warszawy. 

 

§ 6. Kontrolę nad wykonaniem uchwały powierza się Członkowi Zarządu Dzielnicy Żoliborz  

m.st. Warszawy, pełniącemu nadzór nad Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami  

w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. 
 

§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Uzasadnienie do uchwały Nr 1767/17 

   Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 

    z dnia 03.10.2017 r. 

 

 

 

 

 

Na podstawie § 7 ust. 3 w zw. z § 7 ust. 1 pkt 15 Zarządzenia Nr 5923/2014 

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. ze zm. w sprawie zasad najmu lokali 

użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu 

oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 

lata i nie dłuższy niż 10 lat Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy postanowił powierzyć 

Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 

czynności związane z najmem miejsc postojowych w halach garażowych stanowiących 

własność m.st. Warszawy.  

Na podstawie § 8b ust. 1 i ust. 4 ww. Zarządzenia Zarząd Dzielnicy Żoliborz  

m.st. Warszawy określił procedurę i termin składania wniosków na najem miejsc postojowych 

oraz podtrzymał wysokość stawki czynszu najmu na poziomie 170,00 zł netto. Stawka 

czynszu najmu miejsc postojowych została określona uchwałami zarządu dzielnicy nr 177/11 

z dnia 05.04.2011 r. (budynek przy ul. Sybilli 9), nr 578/12 z dnia 07.02.2012 r. (budynki 

przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65) oraz nr 1090/12 z dnia 31.12.2012 r. 

(budynek przy ul. Powązkowskiej 44B). Stawka odzwierciedla rynkowy poziom stawek 

najmu za miejsce postojowe na terenie dzielnicy Żoliborz. 

 

 

 

 

 

 


