
 

K O M U N I K A T  

Burmistrza Dzielnicy Wilanów  

Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 28.05.2019 r. 

o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego  

w dniach 18.04.2019 r. – 21.05.2019 r.  

 na najem garaży położonych w Dzielnicy Wilanów  

m.st. Warszawy. 

 
na podstawie § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta  
m.st. Warszawy z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych                         
w budynkach wielolokalowych na okres do  lat 3 oraz szczegółowego trybu 
oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres 
dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z póżn. zm.), w związku z niewpłynięciem 
do dnia 24.05.2019 r. skarg na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu 
ofert na najem garażu, Burmistrz Dzielnicy Wilanów podaje do publicznej 
wiadomości,  że:  
 

na najemcę garażu Nr 54 o powierzchni 16,01 m2 ze stawką czynszu netto               
15,10 zł/m2 wybrano pana Sławomira Feligę, 

na najemcę garażu Nr 22 o powierzchni 15,96 m2 ze stawką czynszu netto               
14,55 zł/m2 wybrano pana Stanisława Skrzypka, 

na najemcę garażu Nr 68 o powierzchni 16,06 m2 ze stawką czynszu netto               
16,12 zł/m2 wybrano pana Michała Strzelczyka, 

na najemcę garażu Nr 63 o powierzchni 16,01 m2 ze stawką czynszu netto               
15,20 zł/m2 wybrano pana Zbigniewa Witkowskiego. 

 

Na pozostałe garaże o numerach: 15, 16, 24, 26, 46, 51, 58, 70, 71 nie wpłynęła 
żadna oferta spełniająca warunki konkursu. W związku z powyższym planuje się 
przeznaczenie ww. garaży do najmu w trybie poza konkursem ofert na podstawie  
§7 ust.1 pkt. 3 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 
z dnia 07.05.2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do lat 3 oraz 
szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 
lata i nie dłuższy niż 10 lat (ze zmianami). 
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Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 

Bartosz Wiśniakowski 

/ - / 


