
 
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  
NA OKRES DO 3 LAT 

 
1. Nieruchomość gruntowa nr 1:  grunt przeznaczony pod plac manewrowy (korekta) 

 

Działka adres Powierzchnia 
dzierżawionej 
nieruchomości 
w m2 

Wymagana 
minimalna stawka 
za m2 -netto 

Grunt na działkach  ew. nr 
16/1, 16/2, 16/3,  obręb 1-
10-21 
 

ul. Hirszfelda/I. Gandhi 
Warszawa 

 
2541,96 m2 

 

7,08 zł za pierwsze 
100m,  

1,82 zł za następne 
 

Nr KW WA5M/00469782/2 
 

Opis nieruchomości Grunt niezabudowany, utwardzony (asfalt), o wymiarach 
55,26 x 46,00 m.  
Lokalizacja gruntu przeznaczonego do dzierżawy została 
określona w załączniku nr 1, oznaczona punktami A-B-C-D. 

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania 

 
Przeznaczenie: plac manewrowy 

Przewidywany termin 
zagospodarowania 

Przewidywana dostępność gruntu  od 19.06.2019r. 

Terminy wnoszenia opłat Miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca 
 

Okres dzierżawy  3 lata 
 

uwagi Dzierżawa całości 
 

 

W wykazie opublikowanym w dniu 08.05.2019r. omyłkowo podano nieprawidłową 
powierzchnię oraz opis dzierżawionego gruntu. 
 

2. nieruchomość gruntowa nr 2: grunt przeznaczony pod plac manewrowy  
 

Działka adres Powierzchnia 
w m2 

Wymagana minimalna 
stawka za m2 -netto 

Grunt utwardzony na 
działce ew. nr 15, obręb 1-
10-21 
 

ul. Hirszfelda/I. 
Gandhi Warszawa 

842,31 m2 

 

 

7,08 zł za pierwsze 
100m, 1,82 zł za 

następne 
 

Nr KW WA2M/00399211/6 
 

Opis nieruchomości Grunt niezabudowany, utwardzony (asfalt), o wymiarach 14,7 x 
57,3 m.  
Lokalizacja gruntu przeznaczonego do dzierżawy została 
określona w załączniku nr 2, oznaczona punktami A-B-C-D. 
 



Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania 

 
Przeznaczenie: plac manewrowy  

Termin zagospodarowania Przewidywana dostępność gruntu  od czerwca 2019r 
 

Terminy wnoszenia opłat Miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca 
 

Okres dzierżawy 3 lata 
 

uwagi Dzierżawa całości 
 

 
 

3. Nieruchomość gruntowa nr 3: grunt przeznaczony do szkolenie psów 
 

Działka adres Powierzchnia 
dzierżawionej 
nieruchomości 
w m2 

Wymagana 
minimalna stawka 
za m2 -netto 

Grunt na działkach  
ew. nr 16/1, 16/2, 
16/3,  obręb 1-10-
21 
 

ul. Hirszfelda/I. Gandhi 
Warszawa 

1 150 m2 

 

 

1,00 zł 
 

Nr KW WA5M/00469782/2 
 

Opis nieruchomości Teren niezabudowany, częściowo ogrodzony ( od strony ul. Indiry 
Gandhi i ul. Pileckiego ). Wokół budynki mieszkalne. Nawierzchnia 
terenu nieutwardzona. Ok. 7,65 % powierzchni terenu stanowią 
krzewy i usytuowana na działce reklama. Brak dojazdu. Teren 
nieoświetlony. Powierzchnia użytkowa 1062 m2.  
Lokalizacja gruntu przeznaczonego do dzierżawy została określona w 
załączniku nr 3, oznaczona literami A, B, C, D. 
 

Przeznaczenie 
nieruchomości i 
sposób jej 
zagospodarowania 

 
Przeznaczenie: szkolenie psów  

Przewidywany 
termin 
zagospodarowania 

Nieruchomość dostępna od 29.08.2018r. 

Terminy wnoszenia 
opłat 

Miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca 
 

Okres dzierżawy 3 lata 
 

 
 
 
 
 
 



 
4. nieruchomość gruntowa nr 4:  grunt przeznaczony pod korty tenisowe 

 

Działka adres Powierzchnia 
w m2 

Wymagana 
minimalna stawka za 
m2 -netto 

Grunt utwardzony na 
działkach  ew. nr 16/3, 
16/4, 16/5,  obręb 1-10-21 
 
 

ul. Hirszfelda/I. 
Gandhi Warszawa 

1 551 m2 

 

 

Sezon letni: 1,80 zł 
Sezon zimowy: 2,50 zł 

 
sezon letni okres od 
01.05 do 30.09 
 
sezon zimowy okres 
od 01.10 do 30.04 
 

 

Oznaczenie nieruchomości 
wg księgi wieczystej oraz 
katastru nieruchomości 

WA5M/00469782/2 

Opis nieruchomości Grunt niezabudowany, utwardzony. 
Lokalizacja gruntu przeznaczonego do dzierżawy została 
określona w załączniku nr 4, oznaczona literami A, B, C, D, F, 
G, H 
 

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania 

Przeznaczenie: prowadzenie kortów tenisowych  

Przewidywany termin 
zagospodarowania 

Przewidywana dostępność gruntu  od 05.06.2019r. 

Terminy wnoszenia opłat Miesięcznie, do 10 każdego miesiąca 
 

Okres dzierżawy 3 lata 
 

uwagi Dzierżawa całości 
 

 
 

5. Nieruchomość gruntowa nr 5: grunt przeznaczony pod zajęcia paintball 
 

Działka adres Powierzchnia 
dzierżawionej 
nieruchomości 
w m2 

Wymagana 
minimalna stawka za 
m2 -netto 

Grunt na działkach  ew. nr 
16/4, 16/5, 16/6,  18/1 
obręb 1-10-21 
 

ul. Hirszfelda/ 
Pileckiego, 
Warszawa 

5 407,23 m2 

 

 

1,00 zł 

Nr KW WAM5M/00469782/2, WAM2M/00214081/5 
 

Opis nieruchomości Grunt niezabudowany, utwardzony. 
 



Lokalizacja gruntu przeznaczonego do dzierżawy została 
określona w załączniku nr 5, oznaczona literami A, B, C, D. 
 

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania 

 
Działalność sportowa: paintball 

Przewidywany termin 
zagospodarowania 

Dostępny 

Terminy wnoszenia opłat Miesięcznie, do 10 każdego miesiąca 
 

Okres dzierżawy 3 lata 
 

uwagi Dzierżawa całości lub części (nie mniej niż ½) 
 

 
 

6. nieruchomość gruntowa nr 6:  grunt przeznaczony pod 2 nośniki reklamowe 
   

Działka adres Powierzchnia 
w m2 

Wymagana stawka za 
m2 -netto 

Grunt utwardzony na 
działce ew. nr 16/1, 16/5 
obręb 1-10-21 
 

ul. Pileckiego/ 
Gandhi, Warszawa 

 
maks. 36 m2 

 

37,00 zł 
za 1m2 powierzchni 

reklamowej 
 

Nr KW KW WA5M/00469782/2 

Opis nieruchomości  
Lokalizacja gruntu przeznaczonego do dzierżawy została 
określona w załączniku nr 6, oznaczona literami A, B 
 

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania 

Grunt pod dwa nośniki reklamowe o maksymalnych 
wymiarach 6m x 3 m. Usytuowanie nośników musi spełniać 
warunki zawarte w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 
961/2007 z dn. 14.11.2007r. 
 

Termin zagospodarowania Przewidywana dostępność gruntu  od 01.06.2019r. 
 

Terminy wnoszenia opłat Miesięcznie, do 10 każdego miesiąca 
 

Okres dzierżawy 3 lata 
 

 
 

7. nieruchomość gruntowa nr 7:  grunt przeznaczony pod nośnik reklamowy 
 

Działka adres Powierzchnia 
w m2 

Wymagana stawka 
za m2 -netto 

Grunt utwardzony na 
działce ew. nr 28 obręb 
1-10-21 
 

ul. 
Pileckiego/Płaskowickiej 
Warszawa 

 
maks. 18m2 

 

37,00 zł 
za 1m2 powierzchni 

reklamowej 
 



Nr KW WA2M/00214081/5 

Opis nieruchomości Lokalizacja gruntu przeznaczonego do dzierżawy została 
określona w załączniku nr 6, oznaczona literą A 
 

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania 

Grunt pod nośnik reklamowy o maksymalnych wymiarach 6m x 3 
m. Usytuowanie nośnika musi spełniać warunki zawarte w 
Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 961/2007 z dn. 
14.11.2007r. 
 

Termin 
zagospodarowania 

Przewidywana dostępność gruntu  od 01.06.2019r. 

Terminy wnoszenia 
opłat 

Miesięcznie, do 10 każdego miesiąca 

Okres dzierżawy 3 lata 

 
 
 
 


