
Uehwala nr 22/2014

Rady Spoleeznej

Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 29 paZdziernika 2014 roku

w sprawie opinii dotyez~eejwynajmu ez~scipowierzehni w Szpitalu Wolskim
im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publieznym Zakladzie Opieki

Zdrowotnej w Warszawie

Na podstawie S 3 ust. 6 pkt 6 zahlcznika nr I do Zarz[jdzenia Prezydenta m.st.

Warszawy nr 2150/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zasad zawierania

umow najmu i dzierZaWY nieruchomosci przez podmioty lecznicze na okres nie

dluzszy niz 3 lata, Rada Spoleczna Szpitala Wolskiego uchwala, co nast~puje:

Rada Spoleczna pozytywnie opiniuje wynajem powierzchni wskazanej w wykazie

nr 8/2014 stanowi'lcym zal'lcznik do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia.
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Uzasadnienie uchwaly Rady Spolecznej Szpitala Wolskiego nr 22/2014 z dnia
29 pazdziernika 2014 roku.

Na podstawie S 3 ust. 6 pkt 6 za1llcznika nr I do Zarzlldzenia Prezydenta

m.st. Warszawy nr 2150/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zasad

zawierania urnow najmu i dzierzawy nieruchomosci przez podmioty lecznicze na

okres nie dluzszy niz 3 lata, do wniosku 0 wyrazenie zgody na wynajem

powierzchni skladanego do Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej, kierownik

podmiotu leczniczego dolllcza m.in. opini(( Rady Spolecznej.

Obecnie obowillzujllca umowa konczy si(( z dniem I grudnia br. Najemca
wystllpil z wnioskiem do dyrekcji 0 zawarcie kolejnej umowy.

Powierzchnia, ktorq zajmuje najemca nie koliduje z dzialalnoscill Szpitala a
wykorzystywanajest na zaplecze magazynowe sprz((tu chlodniczego.

Nalezy zaznaczyc iz dotychczasowa wspolpraca ukladala si(( wzorowo,
najemca nigdy nie zalegal z oplatami z tytulu czynszu.
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Zahjcznik do uchwaly Rady Spo/ecznej nr 22/2014 z dnia 29 pazdziemika 2014 roku.

WYKAZ NR 8/2014.f

nieruchomosci przeznaczonej do najmu/dziertawy

1 Adres nieruchomosci: Kasprzaka 17,01-211 Warszawa

2 Oznaczenie wed/ug ksi~gi wieczyslej: KW329337

3 Numery ewidencyjne dzialek, obr~b: 17/4

4
Powierzchnia przeznaczona do 13,20m2
najmu/dziertawy:

5 Opis nieruchomosci lub jej cz~sci Piwnice paw.11przeznaczonej do najmu/dziertawy:

6 Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b Zaplecze lechniczne do konserwacji
jej zagospodarowania: sprz~lu ch/odniczego.

7 Okres najmu/dziertawy: 31ala

8 Wysokosc oplal z lytu/u czynszu za 1 m2

30 zl/m2 + Val
powierzchni miesi~cznie

Wysokosc oplal z lylu/u swiadczen Energia eleklryczna, wyw6z nieczyslosci,
9 energia cieplna , podalek oddodalkowych miesi~cznie nieruchomosci- 108,84 nello +Val

10 Termin wnoszenia opla!: 14 dni od daly olrzymania faklury

Waloryzacja czynszu 0 wskaznik wzroslu

11 Zasady aklualizacji opla!: cen lowar6w i uslug konsumpcyjnych
ogloszony przez G/6wny Urz'ld
Slalvslvcznv
Swobodne wejscie z korylarza, wynaj~cie

12 Dodalkowe informacje: pomieszczenia nie koliduje z
dzialalnosci'l Szpilala
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