
Uchwała Nr 1132/367/14 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 12 sierpnia 2014 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej Św. Anny 

w Warszawie na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Joteyki 9 w Warszawie 

 

 Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379),  

w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.
1)

) oraz § 14 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 załącznika  

do uchwały Nr 150/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012 r.  

w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przy zbywaniu 

aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie  

- uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wyraża się zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej Św. Anny  

w Warszawie na wynajem pomieszczeń o powierzchni 264,46 m
2
 w budynku  

przy ul. Joteyki 9 w Warszawie. 

2. Najem powierzchni, o której mowa w ust. 1, nastąpi na rzecz podmiotu zewnętrznego 

wyłonionego w drodze przetargu. 

 

§ 2. 

 

Umowa najmu może zostać zawarta na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia 

wynoszącym trzy miesiące i powinna zawierać zapisy określone w § 17 ust. 1 Zasad 

postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących 

wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przy zbywaniu aktywów 

trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie,  

stanowiących załącznik do uchwały Nr 150/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego  

z dnia 25 czerwca 2012 r. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej 

Św. Anny w Warszawie. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek 

Województwa Mazowieckiego 

 

 

Adam Struzik 

 

 

 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 24, 423 i 619. 


