Uchwała Nr 43/2008/2009
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2009 roku

w sprawie: wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części nieruchomości gruntowej (boisko do piłki
noŜnej, boisko ćwiczebne do piłki noŜnej, poligon piłki noŜnej oraz poligon
lekkoatletyczny), połoŜonej na dz. ew. nr 3/1 w obrębie 7-09-03, stanowiącej część
nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00140511/2
prowadzonej przez VI Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy
Mokotowa, będącej własnością AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, z
przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej, oraz w sprawie
wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o wydanie zgody na zawarcie umowy na
podstawie art. 90 ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie
wyŜszym, z uwagi na wartość przedmiotu dzierŜawy.
§1
Działając na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyŜszym
(Dz. U. z 2005 r., Nr 164 poz. 1365) oraz § 50 ust. 2 pkt 16 obowiązującego Statutu Akademii Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat Uczelni, na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2009 roku,
niniejszą uchwałą wyraŜa zgodę na:
1. wydzierŜawienie przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie firmie:
TOP-BUD
Adrian Bieniek
ul. Abramowskiego 37 lok. 1
02-669 Warszawa,
części nieruchomości gruntowej (boisko do piłki noŜnej, boisko ćwiczebne do piłki noŜnej, poligon piłki
noŜnej oraz poligon lekkoatletyczny), połoŜonej na dz. ew. nr 3/1 w obrębie 7-09-03, stanowiącej część
nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00140511/2 prowadzonej przez VI Wydz.
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, o powierzchni 48 500 m2, połoŜonej w
Warszawie przy ul. Marymonckiej 34, będącą własnością Uczelni, z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności sportowo-rekreacyjnej,
2. wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa o wydanie zgody na zawarcie umowy z
TOP-BUD
Adrian Bieniek
ul. Abramowskiego 37 lok. 1
02-669 Warszawa,
na podstawie art. 90 ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyŜszym, z uwagi na
wartość przedmiotu dzierŜawy.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA
Senatu AWF w Warszawie

Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer
Załącznik:
- protokół z głosowania

