Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133

Lokale użytkowe
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy dysponuje szeroką gamą
lokali użytkowych o różnych powierzchniach. W naszej ofercie znajdziecie Państwo lokale handlowe,
usługowe, biurowe oraz magazyny. Lokale, którymi zarządzamy znajdują się w atrakcyjnych
lokalizacjach dzielnicy Wola.
Naszą aktualną ofertę oraz zasady współpracy znajdziecie Państwo w zakładkach: konkurs oraz poza
konkursem.
Zapraszamy Państwa również do kontaktu z pracownikami Działu Lokali Użytkowych (ul. J. Bema 70,
I piętro, pok. 112, tel. 22 495 81 70), którzy chętnie udzielą szczegółowych informacji dotyczących
zasad najmu lokali użytkowych.

Przydatne informacje:
1. Akty prawne regulujące najem lokali użytkowych w m.st. Warszawie:
●

●

●

Uchwała nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali
użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz
wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym
samym najemcą (tekst ujednolicony),
Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7.05.2014 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 (tekst ujednolicony),
Zarządzenie nr 6056/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie w sprawie
zasad krótkotrwałego udostępniania lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych.

1. ABC najmu - strona m.st. Warszawy.
2. Biała księga reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.
3. Informacje na temat ewidencji i rejestru zabytków nieruchomych:
●
●
●

Narodowy Instytut Dziedzictwa,
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków,
Stołeczny Konserwator Zabytków.

1. Inspirator równościowy - poradnik dla usługodawców warszawskich z zakresu prawa i polityki
antydyskryminacyjnej.
2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

