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LISTA LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO KONKURSU OFERT 

Lokale z poniższego wykazu przeznaczone są na działalność handlowo-usługową oraz biurowo-

magazynową z zastrzeżeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Szczegółowe zasady najmu lokali znajdują się w § 10 ogłoszenia-regulaminu konkursowego. 

Jednocześnie zachęcamy naszych najemców do wykorzystywania nazw lokalnych związanych 
z kulturą i tradycją miejsca oraz historią Warszawy przy nadawaniu nazw miejscom/lokalom, 
w których będzie prowadzona przez Państwa działalność. 

POZYCJA NR 1 

Adres Belwederska 13 lokale nr 46, 47 i 49 
Obręb 1-01-23 

Działka 62 

Powierzchnia 

242,64 m2 w tym: 
163,64 m2 powierzchni parteru 
(lokal nr 46: 85,96 m2, lokal nr 47 i 49: 77,68 m2) 

79,00 m2 powierzchni piwnicy 
(lokal nr 46: 40,13 m2, lokal nr 47 i 49: 38,87 m2) 

Stan 
techniczny 

do remontu 
bieżącego 

Usytuowanie 
parter i piwnica, wejście bezpośrednio z ulicy i od strony podwórka, lokale 
posiadają witryny wychodzące na ulicę, lokale połączone są przejściem 
technicznym 

Wyposażenie WC, instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. 

Minimalne 
stawka czynszu 
netto 

52,50 PLN/m2 za pow. parteru  
21,00 PLN/m2 za pow. piwnicy 

Okres trwania umowy 3 lata 

Wadium 10.251,00 PLN Termin wpłaty wadium 28.07.2022 r. 

Termin 
składania ofert 

28.07.2022 r. 
do godz. 9:30 

Otwarcie ofert 
28.07.2022 r. 
godz. 10:00 

Kontakt 

Opiekun lokalu 22 549 37 17 

Dział Techniczny 22 549 37 57 

Pełnomocnik reprezentujący udziały Miasta we Wspólnocie 
Mieszkaniowej 

22 550 92 33 

Poprzednia 
działalność 
w lokalu 

Lokal 46: sklep i serwis rowerowy, sprzedaż i serwis sprzętu sportowego oraz 
sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych 
Lokal 47 i 49: sprzedaż i serwis sprzętu sportowego i rekreacyjnego 

Zalecenia 
konserwatorskie 

Budynek nie jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków, jak również w Rejestrze 
Zabytków. 

Informacje 
Wydziału 
Architektury 
i Budownictwa 

Dla wskazanej nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa.  
W ww. planie przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczoną 
lokalizacją usług, w kwartale oznaczonym na rysunku planu symbolem 
F17MW(U). 
Zgodnie z § 6 ust. 1.11 określa się strefy ograniczenia lokalizacji funkcji 
chronionych wzdłuż ulic: Puławskiej, al. Niepodległości, Racławickiej, Boboli, 
Wołoskiej, Belwederskiej i Spacerowej o szerokości 60 m licząc od osi ulicy 
w każdą stronę, w których obowiązuje: 
a) zakaz lokalizowania obiektów usług związanych ze stałym lub czasowym 
przebywaniem dzieci i młodzieży; 
b) nakaz zapewnienia właściwych warunków akustycznych zgodnie z Polskimi 
Normami dotyczącymi ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
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Zgodnie z § 2 ust. 1, ilekroć w uchwale jest mowa o: 
- przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie 
przeznaczenie przeważające na danym terenie, obejmujące co najmniej 60 % 
powierzchni użytkowej zabudowy; 
- przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne 
niż podstawowe, dopuszczone na warunkach określonych planem, nie 
przekraczające 40 % powierzchni użytkowej zabudowy; 
- usługach – należy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale użytkowe 
wbudowane, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu 
potrzeb ludności, niezwiązana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami 
przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży większej niż 2.000 m2. 
 
Formalne scalenie przedmiotowych lokali w celu utworzenia jednego lokalu 
wymaga zgłoszenia zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Budowlane. 

Dodatkowe 
informacje 

Wykluczona działalności typu „dark store” oraz sprzedaż odzieży używanej. 
W budynku funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa. Przygotowane zostało 
świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokali. W przypadku chęci 
sprzedaży alkoholu należy wystąpić do Wydziału Działalności Gospodarczej 
i Zezwoleń dla Dzielnicy Mokotów po podpisaniu umowy najmu na dany lokal 
oraz uzyskaniu wcześniejszej zgody od Wynajmującego oraz Wspólnoty 
Mieszkaniowej. 

ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy nie posiada aktualnej informacji dotyczącej roszczeń 
do przedmiotowej nieruchomości. 

 

POZYCJA NR 2 

Adres Chełmska 20 lokal nr 44 
Obręb 1-03-06 

Działka 26 

Powierzchnia 
24,80 m2 w tym: 
16,70 m2 powierzchni parteru, 
8,10 m2 powierzchni piwnicy 

Stan 
techniczny do remontu 

Usytuowanie 
parter i piwnica, wejście bezpośrednio z ulicy, lokal posiada witryny 
wychodzące na ulicę 

Wyposażenie 
WC, instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna 
(rozdrabniacz do ścieków – do orzeczenia), c.o., c.w. 

Minimalne stawki 
czynszu netto 

38,50 PLN/m2 za pow. 
podstawową 
15,40 PLN/m2 za pow. piwnicy 

Okres trwania umowy 3 lata 

Wadium 768,00 PLN/m2 Termin wpłaty wadium 28.07.2022 r. 

Termin składania 
ofert 

28.07.2022 r. 
do godz. 9:30 

Otwarcie ofert 
28.07.2022 r. 
godz. 10:00 

Kontakt 

Opiekun lokalu 22 549 37 18 

Dział Techniczny 22 549 37 57 

Pełnomocnik reprezentujący udziały Miasta we Wspólnocie 
Mieszkaniowej 

22 550 91 23 

Poprzednia 
działalność 
w lokalu 

Butik z odzieżą damską 

Zalecenia 
konserwatorskie 

Nieruchomość ujęta jest w Gminnej Ewidencji. Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wystąpił do Biura 
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Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zaleceń 
konserwatorskich. 

Informacje 
Wydziału 
Architektury 
i Budownictwa 

Dla wskazanej nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc — część la, uchwalonego 
przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą Nr LVI/1753/2021 z 18.11.2021 r. 
W ww. miejscowym planie, wskazana nieruchomość jest położona 
w kwartale B-27 MW, przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną jako przeznaczenie podstawowe oraz usługi nieuciążliwe, 
w tym usługi publiczne jako przeznaczenie uzupełniające. 
Wg § 2 ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 
- przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć ustalone 
w planie przeznaczenie przeważające na działce; przy czym powierzchnia 
użytkowa budynków o przeznaczeniu podstawowym nie może być mniejsza 
niż 60% powierzchni użytkowej wszystkich budynków na tej działce; 
- przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie 
inne niż podstawowe, dopuszczone na warunkach określonych planem, przy 
czym powierzchnia użytkowa budynków o przeznaczeniu dopuszczalnym nie 
może być większa niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich budynków na 
działce, chyba że ustalenia planu stanowią inaczej; 
- usługach – należy przez to rozumieć działalność, prowadzoną w budynkach 
wolnostojących lub lokalach użytkowych, służącą zaspokajaniu potrzeb 
ludności, niezwiązaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami 
przemysłowymi w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD, 
z wykluczeniem usług uciążliwych i obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży większej niż 2000 m2; 
- usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalność prowadzoną 
w budynkach wolnostojących lub lokalach użytkowych, służącą zaspokajaniu 
potrzeb ludności, niepowodującą przekraczania standardów jakości 
środowiska oraz uciążliwości poza granice nieruchomości. 

Dodatkowe 
informacje 

Wykluczone prowadzenie działalności typu „dark store”. W budynku 
funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa. W przypadku chęci sprzedaży 
alkoholu należy wystąpić do Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 
dla Dzielnicy Mokotów po podpisaniu umowy najmu na dany lokal oraz 
uzyskaniu wcześniejszej zgody od Wynajmującego oraz Wspólnoty 
Mieszkaniowej. 

Decyzja nr 196/GH/DW/2016 z dnia 07.06.2016 r. Prezydenta m.st. Warszawy ustanawiająca 
prawo użytkowania wieczystego do części zabudowanego gruntu przy ul. Chełmskiej 20 na rzecz 
spadkobierców dawnych właścicieli hipotecznych. 

 

POZYCJA NR 3 

Adres L. Narbutta 27A lokal nr 23 
Obręb 1-01-11 

Działka 76 

Powierzchnia 30,07 m2  
Stan 
techniczny 

do remontu 
bieżącego 

Usytuowanie 
parter, wejście bezpośrednio z ulicy, lokal posiada witrynę wychodzącą 
na ulicę 

Wyposażenie 
WC (zestaw WC z pompą ścieków, bez spłuczki – do wymiany na zestaw 
z rozdrabniaczem ścieków), instalacja elektryczna (licznik zdjęty), wod.-kan., 
c.w., c.o. (jedno pomieszczenie i łazienka bez ogrzewania) 

Minimalne stawki 
czynszu netto 

38,50 PLN/m2 Okres trwania umowy 3 lata 
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Wadium 1.158,00 PLN Termin wpłaty wadium 28.07.2022 r. 

Termin składania 
ofert 

28.07.2022 r. 
do godz. 9:30 

Otwarcie ofert 
28.07.2022 r. 
godz. 10:00 

Kontakt 

Opiekun lokalu 22 549 37 95 

Dział Techniczny 22 549 37 57 

Pełnomocnik reprezentujący udziały Miasta we Wspólnocie 
Mieszkaniowej 

22 565 27 40 

Poprzednia 
działalność 
w lokalu 

Sprzedaż artykułów ogólnospożywczych, warzyw i owoców 

Zalecenia 
konserwatorskie 

Budynek oraz obszar, na którym się on znajduje ujęte są w Gminnej 
Ewidencji Zabytków. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 
Mokotów m.st. Warszawy wystąpił do Biura Stołecznego Konserwatora 
Zabytków z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich. 

Informacje 
Wydziału 
Architektury 
i Budownictwa 

Dla wskazanej nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa.  
W ww. planie przedmiotowa nieruchomość znajduje się w kwartale E23 
MW(U) przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 
z dopuszczeniem usług. 

Zgodnie z § 2 ust. 1, ilekroć w uchwale jest mowa o: 
- przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie 
przeznaczenie przeważające na danym terenie, obejmujące co najmniej 60 % 
powierzchni użytkowej zabudowy; 
- przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie 
inne niż podstawowe, dopuszczone na warunkach określonych planem, nie 
przekraczające 40 % powierzchni użytkowej zabudowy; 
- usługach – należy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale 
użytkowe wbudowane, w których prowadzona jest działalność służąca 
zaspokajaniu potrzeb ludności, niezwiązana z wytwarzaniem dóbr 
materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2.000 m2. 

Dodatkowe 
informacje 

Wykluczone prowadzenie działalności typu „dark store” oraz sprzedaż i 
podawanie alkoholu. Kraty zewnętrzne znajdują się na częściach wspólnych 
nieruchomości. W budynku funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa. 

ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy nie posiada aktualnej informacji dotyczącej roszczeń 
do przedmiotowej nieruchomości. 

 

POZYCJA NR 4 

Adres Puławska 5 lokal nr LU-2 
Obręb 1-01-13 

Działka 9 

Powierzchnia 
120,06 m2 w tym: 

96,17 m2 powierzchni parteru 
23,89 m2 powierzchni piwnicy 

Stan 
techniczny do remontu 

Usytuowanie parter i piwnica, wejście z ulicy, lokal posiada witrynę wychodzącą na ulicę 

Wyposażenie 
WC, instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja gazowa (zakorkowana, 
gazomierz zdemontowany), wod.-kan., c.w., c.o. 

Minimalne 
stawka czynszu 
netto 

57,40 PLN/m2 za powierzchnię 
podstawową  

Okres trwania umowy 3 lata 
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22,96 PLN/m2 za powierzchnię 
piwnicy 

Wadium 6.069,00 PLN Termin wpłaty wadium 28.07.2022 r. 

Termin 
składania ofert 

 28.07.2022 r. 
do godz. 9:30 

Otwarcie ofert 
28.07.2022 r. 
godz. 10:00 

Kontakt 

Opiekun lokalu 22 549 37 17 

Dział Techniczny 22 549 37 57 

Pełnomocnik reprezentujący udziały Miasta we Wspólnocie 
Mieszkaniowej 

22 550 92 37 

Poprzednia 
działalność 
w lokalu 

Sklep spożywczy, dania gotowe, gastronomia 

Zalecenia 
konserwatorskie 

Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków.   
Stołeczny Konserwator Zabytków poinformował, że w lokalu zachowała się 
tradycyjna stolarka okienna i ten element należałoby wytypować do 
zachowania i renowacji jako rozwiązanie charakterystyczne dla epoki powstania 
obiektu. W przypadku stolarki możliwa jest warunkowo jej wymiana w sposób 
odtworzeniowy. 
Stołeczny Konserwator Zabytków nie zgłasza zastrzeżeń dla remontu 
wskazanego lokalu w celu dostosowania go potrzeb najemcy i aranżacji wnętrza 
wg współczesnych standardów. Jednocześnie zasygnalizował, że w razie 
odkrycia podczas robót remontowych jakichkolwiek śladów historycznego 
wystroju, dalsze działania należy skonsultować z BSKZ. 
Ponadto, z uwagi na rozwiązania architektoniczne budynków zabytkowych, 
należałoby się kierować następującymi ogólnymi zasadami: 
- ograniczyć montaż na elewacji przyulicznej jednostek klimatyzatorów 
zewnętrznych, 
- dopracować wizualnie koncepcję oznakowania zewnętrznego lokali w pasie 
usługowych parterów, 
- w odniesieniu do witryn i drzwi zaleca się stosowanie tradycyjnej stolarki lub 
ślusarki (nie PCV), 
- dążyć do dopracowania i ujednolicenia wzoru i kolorystyki witryn w obrębie 
kondygnacji parteru usługowego. 

Informacje 
Wydziału 
Architektury 
i Budownictwa 

Do wskazanej nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej – część 
południowa. 
W ww. planie, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi 
podstawowe w pierzejach usługowych w parterach budynków, oznaczonym 
na rysunku planu symbolem G2 MW. 
Budynek przy ul. Puławskiej 5 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków i jest 
chroniony planem – obowiązują § 9 ust. 9 ww. uchwały. 

Według § 2. ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 
- usługach podstawowych – należy przez to rozumieć handel, gastronomię lub 
inne usługi świadczone dla ludności. 

Dodatkowe 
informacje 

W budynku funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.  
W przypadku chęci sprzedaży alkoholu należy wystąpić do Wydziału Działalności 
Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Mokotów po podpisaniu umowy najmu 
na dany lokal oraz uzyskaniu wcześniejszej zgody od Wynajmującego oraz 
Wspólnoty Mieszkaniowej. 
Wykluczona działalności typu „dark store” oraz sprzedaż odzieży używanej. 
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Według posiadanych przez ZGN Mokotów informacji w stosunku do przedmiotowej nieruchomości 
prowadzone jest postępowanie w trybie art. 7 dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności 
i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. 

 

POZYCJA NR 5 

Adres Puławska 50 lokal nr U-1 
Obręb 1-01-21 

Działka 69 

Powierzchnia 28,50 m2 
Stan 
techniczny do remontu  

Usytuowanie parter, wejście z ulicy, lokal posiada witrynę wychodzącą na ulicę 

Wyposażenie 

instalacja elektryczna (licznik zdjęty – przed zamontowaniem licznika konieczna 
wymiana WLZ, tablicy licznikowej oraz tablicy bezpiecznikowej na koszt i 
staraniem najemcy po podpisaniu porozumienia remontowego), instalacja 
wodno-kanalizacyjna (DN110), c.w., c.o. 

Minimalna 
stawka czynszu 
netto 

57,40 PLN/m2 Okres trwania umowy 3 lata 

Wadium 1.636,00 PLN Termin wpłaty wadium 28.07.2022 r. 

Termin 
składania ofert 

28.07.2022 r. 
do godz. 9:30 

Otwarcie ofert 
28.07.2022 r. 
godz. 10:00 

Kontakt 

Opiekun lokalu 22 549 37 17 

Dział Techniczny 22 549 37 57 

Pełnomocnik reprezentujący udziały Miasta we Wspólnocie 
Mieszkaniowej 

22 507 87 43 

Poprzednia 
działalność 
w lokalu 

Usługi tapicerskie oraz sprzedaż tkanin obiciowych 

Zalecenia 
konserwatorskie 

Budynek oraz obszar, na którym się on znajduje ujęte są w Gminnej Ewidencji 
Zabytków. Stołeczny Konserwator Zabytków nie zgłasza zastrzeżeń dla remontu 
wskazanego lokalu w celu dostosowania go potrzeb najemcy i aranżacji wnętrza 
wg współczesnych standardów. Jednocześnie zasygnalizował, że w razie 
odkrycia podczas robót remontowych jakichkolwiek śladów historycznego 
wystroju, dalsze działania należy skonsultować z BSKZ. 
Ponadto, z uwagi na rozwiązania architektoniczne budynków zabytkowych, 
należałoby się kierować następującymi ogólnymi zasadami: 
- ograniczyć montaż na elewacji przyulicznej jednostek klimatyzatorów 
zewnętrznych, 
- dopracować wizualnie koncepcję oznakowania zewnętrznego lokali w pasie 
usługowych parterów, 
- w odniesieniu do witryn i drzwi zaleca się stosowanie tradycyjnej stolarki lub 
ślusarki (nie PCV), 
- dążyć do dopracowania i ujednolicenia wzoru i kolorystyki witryn w obrębie 
kondygnacji parteru usługowego. 

Informacje 
Wydziału 
Architektury 
i Budownictwa 

Dla wskazanej nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa.  
W ww. planie przedmiotowa nieruchomość znajduje się w kwartale G19 MW(U) 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem 
usług.  
Zgodnie z § 6 ust. 1.11 określa się strefy ograniczenia lokalizacji funkcji 
chronionych wzdłuż ulic: Puławskiej, al. Niepodległości, Racławickiej, Boboli, 



Załącznik nr 1 do konkursu ofert nr LU13/2022  
z dnia 22.06.2022 r. 

 

7 z 8 

Wołoskiej, Belwederskiej i Spacerowej o szerokości 60 m licząc od osi ulicy 
w każdą stronę w których obowiązuje: 
- zakaz lokalizowania obiektów usług związanych ze stałym lub czasowym 
przebywaniem dzieci i młodzieży; 
- nakaz zapewnienia właściwych warunków akustycznych zgodnie z Polskimi 
Normami dotyczącymi ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Zgodnie z § 2 ust. 1, ilekroć w uchwale jest mowa o: 
- przeznaczeniu podstawowym — należy przez to rozumieć ustalone w planie 
przeznaczenie przeważające na danym terenie, obejmujące co najmniej 60 % 
powierzchni użytkowej zabudowy;  
- przeznaczeniu dopuszczalnym — należy przez to rozumieć przeznaczenie inne 
niż podstawowe, dopuszczone na warunkach określonych planem, 
nieprzekraczające 40% powierzchni użytkowej zabudowy; 
- usługach - należy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale użytkowe 
wbudowane, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu 
potrzeb ludności, niezwiązana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami 
przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży większej niż 2000 m2. 

Dodatkowe 
informacje 

Wykluczona działalności typu „dark store” oraz sprzedaż odzieży używanej. 
W budynku funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa. 
W przypadku chęci sprzedaży alkoholu należy wystąpić do Wydziału Działalności 
Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Mokotów po podpisaniu umowy najmu 
na dany lokal oraz uzyskaniu wcześniejszej zgody od Wynajmującego oraz 
Wspólnoty Mieszkaniowej.  

ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy nie posiada aktualnej informacji dotyczącej roszczeń 
do przedmiotowej nieruchomości. 

 

POZYCJA NR 6 

Adres Skolimowska 5 lokal nr 4 
Obręb 1-01-13 

Działka 22 

Powierzchnia 
38,24 m2 w tym: 

20,54 m2 powierzchni parteru 
17,70  m2 powierzchni antresoli 

Stan 
techniczny do remontu 

Usytuowanie Parter i antresola, wejście z ulicy, lokal posiada witrynę wychodzącą na ulicę 

Wyposażenie 
WC, instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja gazowa (zakorkowana, 
gazomierz zdemontowany), wod.-kan., c.w., c.o. 

Minimalne 
stawka czynszu 
netto 

38,50 PLN/m2 za pow. parteru  
38,50 PLN/m2 za pow. antresoli 

Okres trwania umowy 3 lata 

Wadium 1.473,00 PLN Termin wpłaty wadium 28.07.2022 r. 

Termin 
składania ofert 

28.07.2022 r. 
do godz. 9:30 

Otwarcie ofert 
28.07.2022 r. 
godz. 10:00 

Kontakt 

Opiekun lokalu 22 549 37 17 

Dział Techniczny 22 549 37 57 

Pełnomocnik reprezentujący udziały Miasta we Wspólnocie 
Mieszkaniowej 

22 55 09 237 

Poprzednia 
działalność 
w lokalu 

Usługi fotograficzne 
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Zalecenia 
konserwatorskie 

Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Stołeczny Konserwator Zabytków poinformował, że w lokalu zachowała się 
oryginalna posadzka z czarno-białych płytek, ułożona we wzór szachownicy i ten 
element należałoby wytypować do zachowania i renowacji jako rozwiązanie 
charakterystyczne dla epoki powstania obiektu. W przypadku stolarki możliwa 
jest warunkowo jej wymiana w sposób odtworzeniowy. 
Stołeczny Konserwator Zabytków nie zgłasza zastrzeżeń dla remontu 
wskazanego lokalu w celu dostosowania go potrzeb najemcy i aranżacji wnętrza 
wg współczesnych standardów. Jednocześnie zasygnalizował, że w razie 
odkrycia podczas robót remontowych jakichkolwiek śladów historycznego 
wystroju, dalsze działania należy skonsultować z BSKZ. 
Ponadto, z uwagi na rozwiązania architektoniczne budynków zabytkowych, 
należałoby się kierować następującymi ogólnymi zasadami: 
- ograniczyć montaż na elewacji przyulicznej jednostek klimatyzatorów 
zewnętrznych, 
- dopracować wizualnie koncepcję oznakowania zewnętrznego lokali w pasie 
usługowych parterów, 
- w odniesieniu do witryn i drzwi zaleca się stosowanie tradycyjnej stolarki lub 
ślusarki (nie PCV), 
- dążyć do dopracowania i ujednolicenia wzoru i kolorystyki witryn w obrębie 
kondygnacji parteru usługowego. 

Informacje 
Wydziału 
Architektury 
i Budownictwa 

Do wskazanej nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej – część 
południowa. 
W ww. planie, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi 
podstawowe w pierzejach usługowych w parterach budynków, oznaczonym 
na rysunku planu symbolem G4 MW. 
Budynek przy ul. Skolimowskiej 5 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków i jest 
chroniony planem – obowiązują § 9 ust. 9 ww. uchwały. 

Według § 2. ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 
- usługach podstawowych – należy przez to rozumieć handel, gastronomię lub 
inne usługi świadczone dla ludności. 

Dodatkowe 
informacje 

W budynku funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.  
W przypadku chęci sprzedaży alkoholu należy wystąpić do Wydziału Działalności 
Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Mokotów po podpisaniu umowy najmu 
na dany lokal oraz uzyskaniu wcześniejszej zgody od Wynajmującego oraz 
Wspólnoty Mieszkaniowej. Wykluczona działalności typu „dark store” oraz 
sprzedaż odzieży używanej. 

ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy nie posiada aktualnej informacji dotyczącej ew. 
roszczeń do przedmiotowej nieruchomości. 

 


