
Warszawa, dnia 23.12.2021 r.  
 
 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
 

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu, którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Hożej 13a przejmuje, a były Dzierżawca – Green Coffee sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie przy al. Jana Pawła II 29 przekazuje teren zabudowany o powierzchni 399,82 m2  położony 

w Dzielnicy Śródmieście na Bulwarze j. Karskiego. 

 
Z dniem przekazania terenu wszystkie obowiązki związane z utrzymaniem pawilonu  
i terenu w należytym porządku przechodzą na Przejmującego. 

 
 

UWAGI: 

Przejęcie nieruchomości następuje z dniem dzisiejszym, jednakże dotychczasowy Dzierżawca w 

pomieszczeniach toalety uzupełni jeszcze brakujące osłony w dozownikach na papier toaletowy 

(toaleta męska), naprawi sączącą się wodę w pisuarach, naprawi uszkodzoną opaskę przy grzejniku 

elektrycznym przy drzwiach wejściowych, a także otwór w suficie, natomiast w pomieszczeniach 

kawiarni  naprawi wykrzywione maskownice/kratki osłonowe grzejników kanałowych, wyreguluje na 

zapleczu drzwi, które ocierają o podłogę. 

Ponadto stwierdzono w toalecie męskiej falującą podłogę.  

Spisanie liczników oraz ostateczne wydanie kluczy nastąpi 29.12.2021 o godz. 9:00. 
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Protokół niniejszy sporządzono w 2 egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje 

Dzierżawca i 1 egzemplarz Wydzierżawiający. 
 
w imieniu ZZW     w imieniu Green Coffee sp. z o.o 

 
 
 
 

 
 
Warszawa, dnia …..01.2022 r.  

 



 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
 

 
W związku z zawartym porozumieniem nr 395/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. zawartym 
pomiędzy Zarządem Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Hożej 13a  
w Warszawie a Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. 
Warszawy  
 
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przekazuje a Biuro Ochrony Powietrza i Polityki 
Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy przejmuje Pawilon Warszawa położony przy  
ul. Marszałkowskiej 105 w Warszawie wraz z wyposażeniem wymienionym w załączniku  
nr 1 do Porozumienia.  
ZZW przekazuje 2 egzemplarze kluczy do Pawilonu. 
 

 
UWAGI: 
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Protokół niniejszy sporządzono w 2 egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje 
Przejmujący i 1 egzemplarz Przekazujący. 

 
 

 
w imieniu Przejmującego        w imieniu Przekazującego 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

Warszawa, dnia 02.12.2021 r. 

 
 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
 

 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-528) przy ul. Hożej 13a  

przekazuje 

a  

Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą w Warszawie (00-801) przy ul. Chmielnej 120 

przejmuje  

 

teren zabudowany o powierzchni 4843 m2 położony na Bulwarze gen. S. Pattona, 

wskazany na szkicu graficznym stanowiącym załącznik do porozumienia nr 55/2020 

zawartego w dniu 6 marca 2020 r.  

 
 

UWAGI:  

ZDM w okresie od lutego do końca maja 2022 r. udostępni firmie Skanska S.A. teren pokryty 
nawierzchnią z granulatu EPDM w okolicy betonowych ryb i kłód w celu wykonania napraw 

gwarancyjnych. Dokładny termin przeprowadzenia tych prac zostanie zgłoszony przez ZZW 
minimum tydzień przed ich rozpoczęciem. 
W trakcie realizacji kładki pieszo-rowerowej, w sytuacji rozbiórki jakichkolwiek elementów, 

które nie będą powtórnie wbudowane, ZDM poinformuje o tym ZZW w celu ewentualnego 
zabrania materiałów z rozbiórki. Punkt ten dotyczy w szczególności barierek i bruku a nie 
dotyczy materiałów znajdujących się w podbudowach. 
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Protokół niniejszy sporządzono w 2 egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje 
Przejmujący i 1 egzemplarz Przekazujący. 
 

w imieniu Przejmującego    w imieniu  Przekazującego 
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