
Uchwała Nr 12/2010/2011 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 stycznia 2011 roku 

 

w sprawie:    wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości będącej własnością Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie lub utworzenia wspólnie 

z partnerem prywatnym podmiotu na bazie tej nieruchomości w formie partnerstwa 

publiczno-prywatnego poprzedzone konkursem  

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 w związku z art. 62 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz obowiązującego Statutu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat Uczelni, na posiedzeniu w dniu 18 

stycznia 2011 roku, postanawia wyrazić zgodę na: 

1) w zakresie części nieruchomości gruntowej (boisko do piłki nożnej, boisko ćwiczebne do piłki nożnej, 

poligon piłki nożnej), położonej 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, położonej w Warszawie przy ul. Marymonckiej 

34 (nieruchomość oznaczona na załączonej mapie nr 1)  

a) ogłoszenie konkursu na wydzierżawienie lub wyłonienie partnera do utworzenia wspólnego podmiotu w 

formie partnerstwa publiczno-prywatnego zajmującego się prowadzeniem działalności sportowo-

rekreacyjnej i zabezpieczeniem potrzeb dydaktycznych Akademii na bazie w/w nieruchomości 

b) wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa o wydanie zgody na zawarcie umowy ze zwycięzcą konkursu,  

c) wydzierżawienie w/w nieruchomości zwycięzcy konkursu lub utworzenie z partnerem prywatnym 

podmiotu o którym mowa w pkt. a. 

2) w zakresie części nieruchomości gruntowej (tzw. boisko przy lesie oraz położone obok boisko asfaltowe), 

położonej 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, położonej w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34 (nieruchomość oznaczona na 

załączonej mapie nr 2)  

a) ogłoszenie konkursu na wydzierżawienie lub wyłonienie partnera do utworzenia wspólnego podmiotu 

w formie partnerstwa publiczno-prywatnego zajmującego się prowadzeniem działalności sportowo-

rekreacyjnej i zabezpieczeniem potrzeb dydaktycznych Akademii na bazie w/w nieruchomości 

b) wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa o wydanie zgody na zawarcie umowy ze zwycięzcą konkursu,  

c) wydzierżawienie w/w nieruchomości zwycięzcy konkursu lub utworzenie z partnerem prywatnym 

podmiotu o którym mowa w pkt. a. 

      § 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Tracą moc prawną (z chwilą ogłoszenia konkursu) 

wcześniejsze uchwały Senatu AWF dotyczące wydzierżawienia części nieruchomości będących przedmiotem 

niniejszej Uchwały (Uchwała Nr 28/2008/2009 z dnia 18 listopada 2008 roku i Uchwała Nr 43/2008/2009 z dnia 

27 stycznia 2009 roku). 

 

  PRZEWODNICZĄCA 

Senatu AWF w Warszawie 

Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer 

 


