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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT 

1. Przedmiotem dzierżawy jest grunt o przewidywanej powierzchni 9800m2  (140 X 70), położony 

w Warszawie przy ul. Pileckiego, w dzielnicy Ursynów, którego właścicielem jest m. st. 

Warszawa.   

2. Okres dzierżawy: 3 lata. 

3. Wobec działek 16/3, 16/4, 16/5, 16/6 toczą się postępowania o zwrot dawnym właścicielom.  

4. Lokalizacja gruntu przeznaczonego do dzierżawy: część działek 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 18/1  

z obrębu 1-10-21 o przewidywanej powierzchni 140m x 70m. Lokalizacja gruntu została 

oznaczona punktami A-B-C-D na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego 

wykazu. 

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

6. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość przeznaczona jest 

na działalność sportowo-rekreacyjną dla dzieci i młodzieży z Ursynowa. Sposób 

zagospodarowania terenu: zasianie i wyłożenie rolek z trawy oraz zabezpieczenie terenu 

ogrodzeniem o wysokości nieprzekraczającej 2,2m. Ze względu na postępowania, o których 

mowa w pkt 3 wszystkie elementy zagospodarowania nieruchomości mogą mieć tylko  

i wyłącznie charakter przenośny i nie mogą być trwale związane z  gruntem. 

7. Przewidywany termin zagospodarowania: grunt dostępny. 

8. Minimalna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 0,94 zł netto za 1m2 

9. Terminy wnoszenia opłat: miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca.  

10. Opłaty z tytułu korzystania z mediów : we własnym zakresie na podstawie umów zawartych  

z dystrybutorami. 

11. Opis gruntu przeznaczonego do dzierżawy: 

a) grunt niezabudowany, powierzchnia  żwirowo – piaszczysta, na części powierzchni 

drenaż przykryty geowłókniną 

b) grunt nieoświetlony 

c) media: energia elektryczna - brak, dostęp do wody – brak 

d) odpady: Dzierżawca we własnym zakresie zawrze umowę na odbiór odpadów 

12. Warunki zagospodarowania dzierżawionego gruntu:  

a) grunt może być zagospodarowany wyłącznie za pisemną zgodą Dyrektora UCSiR  

i wyłącznie na czas obowiązywania umowy dzierżawy 

b) dopuszcza się zagospodarowanie gruntu poprzez zasianie i wyłożenie rolek z trawy 

oraz zabezpieczenie terenu ogrodzeniem o wysokości nieprzekraczającej 2,2m  

c) wszystkie elementy zagospodarowania gruntu mogą mieć wyłącznie charakter 

przenośny i nie mogą być trwale związane z  gruntem 

d) czynności dotyczące zagospodarowania gruntu należy wykonać zgodnie warunkami 

określonymi w umowie oraz zgodnie z przepisami prawa 

e) koszty zagospodarowania gruntu ponosi Dzierżawca;  

f) po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca jest zobowiązany do zlikwidowania na żądanie 

Wydzierżawiającego wszelkich poczynionych przez siebie naniesień związanych  

z zagospodarowaniem gruntu; 

g) likwidacja naniesień, o których mowa wyżej nie może stanowić podstawy do żądania 

jakiegokolwiek odszkodowania od Wydzierżawiającego 

h) na gruntach przeznaczonych do dzierżawy funkcjonuje placówka oświatowa  

w związku z powyższym planowana dzierżawa nie powinna ograniczać jej działalności 

wraz z obsługą komunikacyjną od strony ul. Hirszfelda 

i) należy zachować porządek i bezpieczeństwo osób i mienia w czasie przygotowania 

oraz realizacji robót budowlanych;  

j) koszty ewentualnych zniszczeń i odtworzenia terenu pokryje dzierżawca;  



k) po zakończeniu robót otaczający teren należy uporządkować i przywrócić do stanu 

pierwotnego;  

l) dopuszcza się wjazd oraz parkowanie samochodów na trawnikach na terenie w/w 

działek jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych.  

m) zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) oraz art. 22 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.), przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy m.in. odpowiednie zabezpieczenie 

pni, koron i systemów korzeniowych drzew, krzewów, a także ochrona gruntu 

znajdującego się w bezpośrednim zasięgu inwestycji, w celu ograniczenia 

negatywnego wpływu prowadzonych robót na środowisko przyrodnicze. 

n) teren będący przedmiotem dzierżawy objęty jest projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej stronie  

ul. Płaskowickiej. Projekt planu miejscowego nie został jeszcze wyłożony do 

publicznego wglądu. Na obecnym etapie planistycznym na terenie planowanej 

dzierżawy projektuje się teren usług oświaty, na którym dopuszcza się realizację usług 

rekreacji i sportu, 

o) zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 20 Prawa budowlanego (Dz.U.2020.1333) budowa ogrodzeń 

o wysokości nieprzekraczającej 2,20m nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30. Prawo budowlane nie odnosi się do 

czynności związanych z zasianiem i wyłożeniem rolek z trawy 

13. Na gruncie będącym przedmiotem dzierżawy nie dopuszcza się:  

a) prowadzenia działalności polegającej na eksploatacji automatów do gier  

o niskich wygranych; 

b) prowadzenia 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; 

c) organizowania 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; 

d) przeprowadzania pokazów pirotechnicznych. 
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