
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  
NA OKRES DO 3 LAT 

 
1. nieruchomość nr 1: ZOS KONCERTOWA  - barek gastronomiczny 

Obiekt adres Powierzchnia 
w m2 

Wymagana 
stawka za m2 -
netto 

Zespół Obiektów 
Sportowych „Koncertowa” 
 

ul. Koncertowa 4, 
Warszawa 

39,60 10,00 

Opis nieruchomości Pomieszczenie wydzielone - parter, wejście z holu 
pływalni, toaleta na terenie obiektu  
Wyposażenie: lada  
 
Oznaczenie lokalu przeznaczonego do dzierżawy zostało 
określone w załączniku L1 oraz L1a. 
 

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania 

Działalność gastronomiczna, sklepik spożywczy lub inne 
Godziny dostępu: w godzinach pracy obiektu 
6.00-22.00 (pon. – pt.), 8.00-20.00 (sob. – nd.). 
 

Termin zagospodarowania Przewidywana dostępność pomieszczenia od 
01.07.2019r. 
 

Terminy wnoszenia opłat Miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca 
 

Zasady aktualizacji opłat Corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS 
 

Opłaty za media oraz 
wywóz odpadów 
 

Opłata ryczałtowa 350 zł 

Okres dzierżawy 3 lata 
 

 
2. nieruchomość nr 2: ARENA ACTIVE CLUB -  foyer II piętro 

Obiekt adres Powierzch
nia w m2 

Oczekiwana 
stawka za m2 -
netto 

Arena Active Club  
 

ul. Pileckiego 122 35,1 22,50 zł 

Opis nieruchomości Wydzielone pomieszczenie w foyer przy wejściu na 
trybuny, II p. Ściana od strony południowej przeszklona . 
Stan techniczny dobry. Instalacje: wod-kan., c.o. i c.w., 
elektryczna. 
Pomieszczenie oznaczone na rzucie jako H.3.03 
Dostępność w godz. pracy obiektu: 
poniedziałek – piątek: 8.00 – 22.30 
sobota - niedziela : 8.00 – 20.00 
Wyposażenie: zlew, umywalka 



 
Oznaczenie lokalu przeznaczonego do dzierżawy zostało 
określone w załączniku L2  
 

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania 

Działalność handlowa lub biurowa 

Termin zagospodarowania Przewidywana dostępność pomieszczenia od 01.06.2019r. 
 

Terminy wnoszenia opłat miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca 
 

Zasady aktualizacji opłat corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS 
 

Opłaty za media oraz 
wywóz odpadów 
 

Opłata ryczałtowa 150 zł netto 
 

Okres dzierżawy 3 lata 
 

 
3. nieruchomość nr 3: ZOS HIRSZFELDA - I piętro 

Obiekt adres Powierzchnia 
w m2 

Wymagana stawka 
za m2 -netto 

Zespół Obiektów 
Sportowych „Hirszfelda” 
 

ul. Hirszfelda 11, 
Warszawa 

307,31 m2 25,00 zł (lokal bez 
wyposażenia 

30,00 zł (lokal z 
wyposażeniem) 

 

Opis nieruchomości Lokal na I piętrze - wejście schodami z recepcji lub wjazd 
windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. 
Wszystkie pomieszczenia posiadają wentylację 
grawitacyjną, dodatkowo sale do ćwiczeń posiadają 
wentylację mechaniczną oraz klimatyzację.  
W salach okna na całej długości, wyposażone w rolety, 
podłoga pokryta lakierowaną klepką. 
I sala: 

 duże ścienne lustra do wysokości 2,25 m (na trzech 
ścianach) 

 ogrzewanie, CO (2 grzejniki) 

 klimatyzator; 

 3 podwójne drabinki przyścienne. 

II sala: 

 duże ścienne lustra do wysokości 2,25 m (na dwóch 
ścianach) 

 ogrzewanie, CO (2 grzejniki) 

 klimatyzator; 

 6 pojedynczych drabinek przyściennych; 

 oddzielne niewielkie pomieszczenie - magazynek 



Całe pomieszczenie wyposażone jest w trzy szatnie i jedną 
łazienkę przystosowaną do potrzeb osób 
niepełnosprawnych wraz z natryskiem. 
I szatnia 

 przedsionek z 22 szafkami 

 toaleta 

 3 natryski 

II szatnia 

 przedsionek z 20 szafkami 

 toaleta 

 3 natryski 

III szatnia 

 przedsionek z 22 szafkami 

 toaleta 

 1 natryski 

Wyposażenie (oprócz wyposażenia szatni): lada 

recepcyjna, 5 dwuosobowych skórzanych kanap  oraz 4 

małe szklane stoliki, dwa duże lustra. 

 

Dostępność do lokalu w godzinach pracy obiektu: 

 poniedziałek - piątek 6,00 – 22,00 

 sobota - niedziela 8,00 – 20,00 
 
Oznaczenie lokalu przeznaczonego do dzierżawy zostało 
określone w załączniku L3 oraz L3a. 
 

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania 

Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych typu: zajęcia 
gimnastyczne, taneczne sporty walki itp., lub gabinet 
odnowy biologicznej, masażu, rehabilitacji 
 

Termin zagospodarowania Przewidywana dostępność lokalu: dostępny 
 

Terminy wnoszenia opłat Miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca. 
 

Zasady aktualizacji opłat Corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i 
usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS. 
 

Opłaty za media (energia, 
woda, c.o., wywóz 
odpadów) 
 

(brak podliczników)  
Przewidywana opłata ryczałtowa została ustalona na kwotę 
6 000,00 zł netto. Powyższa kwota dotyczy zużycia mediów 
w przypadku korzystania z lokalu w pełnym wymiarze 
godzin, tj. w godzinach pracy obiektu. Powyższa opłata 
obejmuje: zużycie energii cieplnej (co, wentylacja), 
elektrycznej (w tym klimatyzacja), dostawę wody, 
odprowadzanie ścieków. 
Umowna opłata zostanie ustalona z wybranym Dzierżawcą 
w oparciu o faktyczny czas korzystania z lokalu (mediów). 
 



Okres dzierżawy 3 lata 

 
 
Wydzierżawiający nie wyraża zgody: 

1) na prowadzenie działalności polegającej na eksploatacji automatów do gier o niskich 
wygranych, 

2) na prowadzenie działalności handlowej, w tym promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej 
środków psychoaktywnych, zmieniających świadomość, tzw. „smart drugs”, 
produktów powodujących lub mogących powodować działanie podobne do substancji 
psychoaktywnych lub odurzających, potocznie zwanych „dopalaczami” (w tym 
przedmiotów kolekcjonerskich o podobnym działaniu), nawet jeżeli te produkty mają 
oznaczenie, że nie są przeznaczone do spożycia, 

3) na organizowanie pomiędzy godz. 23.00-7.00 okazjonalnych uroczystości lub imprez 
sportowych, handlowych, rozrywkowych albo innych wydarzeń z użyciem instalacji lub 
urządzeń nagłaśniających oraz przeprowadzania prac organizacyjnych, 
przygotowawczych i porządkowych związanych z organizacją powyższych wydarzeń, 
wykonywanych z użyciem sprzętu mechanicznego, mogącego powodować hałas, za 
wyjątkiem przypadków, w których konieczność przeprowadzania prac wynika z 
postanowień decyzji administracyjnej lub innego aktu prawnego – w zakresie 
niezbędnym do ich realizacji, 

4) na przeprowadzanie pokazów pirotechnicznych 
5) na prowadzenie działalności erotycznej związanej z pornografią 
6) na prowadzenie escape room-u 


