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I. Informacja o lokalu ul. Bednarska 13/15 

Obręb/działka: 5-04-02 / 11 

1. Dane lokalu 

 Powierzchnia całkowita:  111,72 m2 

 Powierzchnie kondygnacji:  parter – 99,24 m2, piwnica - 12,48 m2 

 Wysokość pomieszczeń:  3,45 m – lokal, 2,60 m - piwnica 

 Usytuowanie: parter, piwnica, front, wejście z klatki schodowej  

 Instalacje: energia elektryczna, zimna i ciepła woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, gaz 

 Wentylacja: grawitacyjna 

 Budynek Ewidencja , Układ urbanistyczny Rejestr - ochrona prawna nr rej. 5 

 W budynku funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa. Udział Miasta we Wspólnocie Mieszkaniowej: 

70,00%. 

Koniecznie obejrzyj lokal w środku, możesz też zabrać ze sobą własnego specjalistę. Upewnij się, że lokal 

będzie odpowiedni dla Twojej działalności 

2. Warunki oferty 

 Na jaką działalność możesz wynająć ten lokal: USŁUGI MEDYCZNE. 

Będziesz mógł wykorzystywać części powierzchni także na cele magazynowo - archiwalne na potrzeby 

własne. 

 Minimalna stawka  netto: 30,00 zł/m2 + VAT 

 Okres, na który zawrzemy umowę najmu : 5 lat 

 Aby wziąć udział w konkursie, wpłać wadium: 3 400,00 zł 

 Rachunek bankowy do wpłaty wadium: 38 1030 1508 0000 0005 5087 9069 

3. Udział w konkursie 

 Do udziału w procedurze konkursowej zapraszamy do biura przy ul. Szwoleżerów 5 w ZGN 

Śródmieście 

 Składanie zgłoszeń: od 1.08.2022 r. do 1.09.2022 r. do godz. 16:00; w Kancelarii ZGN 

 Otwarcie zgłoszeń: 2.09.2022 r. o godz. 10:00, w ZGN 

4. Kontakt z nami 

 Zapoznaj się z opisem stanu technicznego lokalu, który otrzymasz, kiedy będziesz oglądać lokal. 

Udostępnimy Ci także plan lokalu oraz przegląd kominiarski. 

 Obejrzyj lokal, z pracownikami Administracji Domów Komunalnych nr 4, tel. 22 53-10-100, e-mail: 

adk4@zgn.waw.pl 

 Pamiętaj, że obejrzenie lokalu będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.  

 Nasz przedstawiciel umożliwi Ci obejrzenie lokalu 

 Administrator: tel. 22 53-10-134 

 Nasi inspektorzy nadzoru odpowiedzą na pytania techniczne o lokalu 

o Sprawy budowlane: tel.  22 53-10-116 

o Sprawy sanitarne:. tel. 22 53-10-119 

o Sprawy elektryczne: tel.  22 53-10-117 

 Informacji o konkursie udzieli Dział Lokali Użytkowych ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5,  

o e-mail: lu@zgn.waw.pl tel. 22 33 66 165, 22 33 66 164 

mailto:lu@zgn.waw.pl
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5. Informacje dodatkowe 

 Nasze biura otwarte są od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00 

 Pamiętaj, że gdy w budynku funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa, to na remont lokalu ingerujący w 

części wspólne nieruchomości, bądź też chcąc umieścić reklamę, klimatyzator na elewacji lub uzyskać 

zgodę na sprzedaż i podawanie alkoholu, będziesz musiał uzyskać zgodę Wspólnoty Mieszkaniowej. 

 Poprzednia działalność w lokalu:  przychodnia lekarska 

 Gdy Twoja działalność będzie inna, od dotychczas prowadzonej w lokalu, zmiana sposobu użytkowania 

lokalu pod względem budowlanym będzie Twoim obowiązkiem (sprawą zajmie się Wydział 

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43). 

 Pamiętaj, że w lokalu istnieje konieczność dostosowania lokalu do obecnie obowiązujących przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Prąd w lokalu. Zapewnimy doprowadzenie energii elektrycznej do punktu 

przyłączenia instalacji lokalu do instalacji budynku lub złącza kablowego, natomiast założenie licznika 

i rozprowadzenie instalacji wewnątrz lokalu będziesz musiał wykonać we własnym zakresie. 

 Jeśli chcesz uzyskać informacje o znanych nam zaleceniach konserwatorskich w stosunku do konkretnego 

budynku lub sprawach dotyczących remontu. skontaktuj się z Działem Technicznym ZGN (tel. 22 33 66 

152). W zależności od zakresu planowanych przez Ciebie prac, mogą one wymagać dodatkowych zaleceń 

/ opinii Konserwatora Zabytków. Wytyczne z BSKZ: ” Pierwotne płycinowe drzwi prowadzące do lokalu 

należy poddać naprawie poprzez między innymi usunięcie wtórnej płyty od strony klatki. W przypadku 

złego stanu technicznego drewna, stolarkę należy wiernie odtworzyć, powtarzając oryginalny profil 

ościeżnicy (za wzór mogą służyć drzwi do lokalu znajdującego się piętro wyżej. Zalecam powrót do 

oryginalnej kolorystyki stolarki. W przypadku konieczności wymiany stolarki okiennej, okna należy 

odtworzyć, przekładając oraz uzupełniając mosiężne klamki. Nie widzę przeciwskazań do demontażu 

wtórnych ścianek działowych. Pod wtórną wykładziną pcv mogą znajdować się oryginalne podłogi, które 

w zależności od stanu zachowania, zalecam zachować w lokalu. W przypadku braku pierwotnych podłóg 

dopuszczam zastosowania współczesnej posadzki z użyciem materiałów takich jak drewno, ceramika, czy 

posadzki żywiczne. Budynek został ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Współtworzy również wpisany 

do rejestru zabytków układ urbanistyczny Kolonii Mieszkaniowej Mariensztat, w związku z tym na prace 

prowadzone w elewacji (wymiana okien) należy uzyskać zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Osoba do kontaktu: Dominika Szewczykiewicz, nr tel: 22 44 33 660, e-mail: 

dszewczykiewicz@um.warszawa.pl”. 

Zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia - regulaminu konkursu ofert i wzorem umowy najmu 

6. Zdjęcia 

 

 

 

       

 


