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           Warszawa, dnia 28.12.2017 r.  
 

OGŁOSZENIE 
 

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE 
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO 

 
 
działając na podstawie Zarządzenia Nr 243/N/513/2016/WA Prezesa Agencji Mienia Wojskowego  
z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony  
10 lat, lokalu użytkowego o nr ewid. 6U-50 usytuowanego w budynku mieszkalnym przy 
ul. Admiralskiej 4 w dzielnicy Rembertów w Warszawie - w trybie art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 37 ust. 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z 
późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego 
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1456),  oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości, że: 
  

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony nr 2/2018 na najem na czas oznaczony 10 lat  
nieruchomości - lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 129,06 m2 oznaczonego  

nr ewid. 6U-50, usytuowanego w budynku mieszkalnym przy  
ul. Admiralskiej 4 w dzielnicy Rembertów w Warszawie, zlokalizowanym na dz. ew. nr 629  

o pow. 0,2367 ha z obrębu 3-21-28, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą   
KW nr WA6M/00436054/7.  

 
Powyższy przedmiot najmu został ujęty w wykazie z dnia 22.11.2017 r., wywieszonym w dniach od 
24.11.2017 r. do 15.12.2017 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Oddziału Regionalnego  
w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Chełmżyńskiej 9, 04-247 Warszawa oraz Urzędu 
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy ul. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, a także 
zamieszczony na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego www.amw.com.pl. Informację  
o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 
24.11.2017 r. 

Lokal usytuowany jest na parterze i w piwnicy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy  
ul. Admiralskiej 4 w Warszawie, w dzielnicy Rembertów. Lokal składa się z pięciu pomieszczeń  
na parterze i trzech pomieszczeń w piwnicy (o powierzchni 35,20 m²), w tym pomieszczenia wc. 
Posiada dwa wejścia: od ul. Admiralskiej i od zaplecza. Ściany w lokalu malowane farbą emulsyjną,  
w piwnicy ściany wyglądają na zalane wodą. W pomieszczeniach sanitarnych częściowo glazura  
(na wysokości 1,5 m) i farba emulsyjna, na podłodze terakota i wykładzina dywanowa. Okna w lokalu 
drewniane w dobrym stanie, okratowane. Drzwi wejściowe (2 szt.) do lokalu drewniane, okratowane 
w złym stanie technicznym. Wewnątrz lokalu znajdują się drzwi płycinowe, malowane białą farbą 
olejną – 2 szt. Grzejniki w lokalu typu purmo, płytowe kompletne. Lokal wyposażony jest w instalacje 
elektryczną (licznik energii elektrycznej zdjęty), centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjną 
(licznik zimnej wody). Stan techniczny lokalu słaby, wymaga poniesienia nakładów celem 
dostosowania do warunków umożliwiających korzystanie z lokalu.  
 
 

 
 
 

    
AGENCJA  

MIENIA WOJSKOWEGO 
Oddział Regionalny w Warszawie  

ul. Chełmżyńska 1, 04-247 Warszawa  

http://www.amw.com.pl/
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Powyższy lokal  użytkowy nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikatu 
energetycznego). 
 
Dla terenu w którym zlokalizowana jest ww. nieruchomość planowane jest uchwalenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z którym teren na którym leży  działka nr 629 
oznaczony będzie symbolem  MW (teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej). Według 
posiadanej wiedzy w odniesieniu do ww. nieruchomości nie toczy się postępowanie administracyjne 
dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę Samorządu 
terytorialnego, a wymieniona nieruchomość nie jest objęta ochroną konserwatora zabytków. 
 
 

Wywoławczy miesięczny czynsz z tytułu najmu – 3000,00 zł netto. 
Wadium – 3 000,00 zł. 

 
Minimalne postąpienie – 30,00 zł (nie mniejsze niż 1% wywoławczej stawki czynszu w zaokrągleniu 

do pełnych dziesiątek złotych, ustalane przez uczestników przetargu). 
 
Podana wywoławcza miesięczna stawka czynszu z tytułu najmu jest stawką minimalną i nie zawiera 
podatku VAT oraz opłat za media.  
 
Opłaty z tytułu najmu podlegają waloryzacji nie częściej niż raz w roku i nie rzadziej niż raz na trzy 
lata, w oparciu o aktualny dodatni wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  za ostatni rok, 
ogłaszany przez Prezesa GUS. 
 
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czynszu stosownie do treści  
art. 6851 Kodeksu Cywilnego. Wynajmujący uprawniony jest do renegocjowania stawki czynszu  
w uzasadnionych przypadkach w drodze negocjacji z Najemcą, przy czym nieprzyjęcie przez Najemcę 
nowej stawki czynszu może być powodem ustalenia przez rzeczoznawcę majątkowego na koszt 
Najemcy, wysokości stawki czynszu najmu, o ile strony umowy wyrażają zgodę na takie rozwiązanie, 
albo wypowiedzenia przez Wynajmującego zawartej umowy najmu. 
Opłaty z tytułu najmu powiększone o podatek VAT (według stawki obowiązującej w momencie 
powstania obowiązku podatkowego) Najemca zobowiązany jest wnosić bez wezwania do 10 dnia 
każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany w umowie najmu. 
 
Przyszły Najemca zobowiązany będzie w szczególności do: 
  
- dokonania, własnym staraniem i na własny koszt, oceny lokalizacji nieruchomości oraz 

położenia lokalu w budynku, jego stanu technicznego, użytkowego i funkcjonalnego, 
przydatności lokalu na cele planowanej działalności oraz koniecznych nakładów jakie będzie 
musiał ponieść przed rozpoczęciem w nim działalności, w szczególności prac remontowych, 
modernizacyjnych i adaptacyjnych,  

- przystosowania przedmiotu umowy najmu do własnych potrzeb we własnym zakresie  
i na swój koszt, co oznacza, że całkowity koszt prac budowlanych, remontowych, adaptacyjnych, 
modernizacyjnych, ulepszeń i zmian w lokalu, w tym prac potrzebnych do przystosowania lokalu do 
prowadzonej działalności, także tych o trwałym charakterze, Najemca zobowiązany będzie ponieść 
samodzielnie na własny koszt i ryzyko, we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność bez 
zwrotu równowartości nakładów, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu najmu. Agencja Mienia 
Wojskowego nie przewiduje możliwości zwrotu żadnych poniesionych nakładów, w tym także  
z tego tytułu. Wszelkie prace budowlane, remontowe, adaptacyjne, ulepszenia i zmiany w lokalu 
Najemca będzie mógł wykonać po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego oraz zgód 
wymaganych przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo 
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budowlane (Dz. U. z  2017 r., poz. 1332) i ustawą o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U.  
z 2014 r., poz. 1446). Natomiast w przypadku części wspólnych lub elewacji budynku dodatkowo po 
uzyskaniu zgody Wspólnoty Mieszkaniowej Admiralska 4, 

- uzyskania własnym staraniem i na własne ryzyko koniecznych zezwoleń do prowadzenia 
działalności w wynajmowanym lokalu, w tym również zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na 
terenie, której znajduje się lokal oraz zgód i zezwoleń na sprzedaż i/lub podawanie wyrobów 
alkoholowych.  

  Wynajmujący nie ponosi żadnych skutków prawnych i finansowych z tytułu nie uzyskania przez 
najemcę ww. zezwoleń. 

- utrzymywania w należytym stanie technicznym, użytkowym, sanitarnym i estetycznym 
przedmiotu umowy najmu oraz wszystkich budowli, elementów infrastruktury, urządzeń oraz części 
budynku, stanowiących własność lub współwłasność Wynajmującego, znajdujących się poza 
lokalem lecz wykorzystywanych w całości lub części do korzystania z lokalu i prowadzenia w nim 
zamierzonej przez Najemcę działalności,  

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. do wpłaty w formie gotówkowej kaucji 
gwarancyjnej w wysokości  trzykrotnej miesięcznej stawki opłat czynszu brutto oraz opłat  
za media zaoferowanej w przetargu. Kwota ta będzie zdeponowana przez Agencję Mienia 
Wojskowego na wydzielonym koncie na cały okres trwania najmu. Dokonanie ww. wpłaty będzie 
warunkiem podpisania umowy najmu i wydania lokalu,  

- złożenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu oświadczenia w formie aktu 
notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania 
cywilnego z tytułu roszczeń Agencji Mienia Wojskowego o zapłatę czynszu z tytułu najmu oraz 
innych opłat określonych w umowie najmu jak również opuszczenia i wydania przedmiotu najmu po 
rozwiązaniu umowy. Dostarczenie do Agencji Mienia Wojskowego oświadczenia będzie warunkiem 
wydania lokalu najemcy, 

- zawarcia własnym staraniem i na własny koszt umowy na dostawę energii elektrycznej  
z dostawcą energii oraz zapłaty należnych z tytułu dostawy i zużycia opłat bezpośrednio do 
dostawcy energii, na podstawie wystawionych przez dostawcę rachunków (faktur), 

- ponoszenia, oprócz miesięcznego czynszu najmu wszelkich należnych opłat z tytułu dostawy 
 i zużycia mediów komunalnych, tj. zimnej wody, odbioru ścieków, centralnego ogrzewania na 
zasadach obowiązujących we Wspólnocie Mieszkaniowej Admiralska 4, 

- ponoszenia opłat za wywóz nieczystości stałych, według zasad obowiązujących  
w m. st. Warszawie, zgodnie z systemem przyjętym przez Wspólnotę Mieszkaniową  
Admiralska 4 na podstawie złożonego Wynajmującemu oświadczenia dotyczącego deklaracji  
o sposobie zbiórki odpadów komunalnych, 

- opłacania podatku od nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych, przez cały okres obowiązywania umowy najmu, bezpośrednio do organu 
podatkowego właściwego dla miejsca położenia lokalu, 

- ubezpieczenia przedmiotu najmu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu według 
jego wartości oszacowanej przez firmę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej i innych 
zdarzeń losowych, na własny koszt w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym. 

 
Najemca, który będzie wynajmował nieruchomość albo jej część przez okres co najmniej 3 lat i będzie 
prawidłowo wywiązywał się ze swoich zobowiązań, a w szczególności nie będzie posiadał żadnych 
zaległości finansowych względem Agencji, w przypadku zamiaru dokonania nakładów na najmowanej 
nieruchomości będzie uprawniony do wystąpienia do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji  
z wnioskiem o zawarcie „Porozumienia Remontowego”. „Porozumienie” obejmować będzie ustalenia 
stron odnośnie dokonania na nieruchomości stanowiącej przedmiot najmu nakładów oraz rozliczenia  
z Najemcą wartości tych nakładów lub zmiany terminu obowiązywania Umowy. „Porozumienie” ma 
zastosowanie wyłącznie do przyszłych nakładów dokonanych na najmowanej nieruchomości z zasobu 
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Agencji Mienia Wojskowego, które w ocenie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji trwale 
zwiększają wartość i użyteczność nieruchomości.  
 
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Warunkiem 
uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości i terminie podanych w ogłoszeniu na 
rachunek bankowy Agencji Mienia Wojskowego: Bank Gospodarstwa Krajowego, Nr 86 1130 
1017 0020 1232 3720 0008. W tytule wpłaty wadium należy wskazać numer lokalu będącego 
przedmiotem przetargu oraz numer przetargu tj. 6U-50/2/18, a także  nazwę osoby fizycznej lub 
prawnej będącej uczestnikiem przetargu.  
 

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 07.02.2018 r. 
 

Wadium należy wpłacić na wskazany powyżej rachunek bankowy. Za termin wniesienia wadium 
uważa się dzień jego wpływu na rachunek bankowy Agencji Mienia Wojskowego Oddziału 
Regionalnego w Warszawie.  
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet 
kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej należyte wykonanie umowy.  
W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego jako Najemca od zawarcia umowy 
najmu w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od jej 
zawarcia, a wadium ulega przepadkowi na rzecz Agencji Mienia Wojskowego. Wadium nie podlega 
zwrotowi również w sytuacjach gdy uczestnik przetargu wyłoniony jako Najemca, uchyla się od 
podpisania protokołu z przetargu lub umowy najmu.  
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni 
roboczych od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, lub 
zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
 
Każdy uczestnik biorący udział w przetargu zobowiązany jest do: 
 
-  złożenia komisji przetargowej oświadczenia o zapoznaniu się przed przetargiem z pełną treścią 

ogłoszenia, wzorem umowy najmu, Regulaminem przetargowym, wzorem oświadczenia   
o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego oraz stanem 
prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości i że nie ma z tego tytułu oraz ewentualnych wad 
ukrytych przedmiotu najmu żadnych zastrzeżeń oraz określenia rodzaju planowanej działalności, 

- złożenia pisemnego oświadczenia, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Agencję Mienia Wojskowego 
danych osobowych (art. 23 ust 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych – tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922), 

- złożenia pisemnego oświadczenia, o braku zaległości finansowych wobec Agencji Mienia Wojskowego 
(również wobec dawnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej), 

- okazania ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport), 
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - przedstawienia aktualnego 

dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej, wypisu wydanego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed przetargiem lub aktualnego wydruku z centralnej ewidencji  
i informacji o działalności gospodarczej,  

- w przypadku osób prawnych - przedstawienia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 
wydanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przetargiem lub aktualnego wydruku informacji 
odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do KRS,  

-  w przypadku osób prowadzących spółkę cywilną -  przedstawienia umowy spółki, 
- w przypadku pełnomocnika - przedstawienia oryginału pełnomocnictwa notarialnie  

z poświadczonym podpisem lub kopii pełnomocnictwa potwierdzonej notarialnie za zgodność  
z oryginałem, 
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- w przypadku osoby fizycznej (lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
pozostającej w związku małżeńskim - złożenia oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na 
zaciągniecie zobowiązań wynikających z umowy najmu. 

Przetarg odbędzie się w dniu 13.02.2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie 
Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego 

przy ul. Chełmżyńskiej 9, w (04-247) Warszawie, w sali nr 005 na parterze. 
Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje stawki czynszu wyższej od stawki wywoławczej 
przynajmniej o jedno postąpienie lub nikt nie wpłaci wadium, wówczas przetarg zakończy się 
wynikiem negatywnym.  
Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego zastrzega, że do chwili 
rozpoczęcia przetargu ma prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym  
w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.  
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności 
Komisji Przetargowej związane z przeprowadzeniem przetargu  do Prezesa Agencji Mienia 
Wojskowego. 
Jeśli przetarg zostałby przeprowadzony z naruszeniem prawa Agencja odstąpi od zawarcia umowy 
najmu.  
Umowa najmu z podmiotem ustalonym w przetargu jako kandydat na Najemcę zostanie podpisana  
 w terminie i miejscu wskazanym przez Agencję Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie  
w pisemnym zawiadomieniu, lecz nie  później niż w terminie 45 dni, od dnia zatwierdzenia protokołu  
z przetargu przez Dyrektora Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego. 
Warunkiem podpisania umowy najmu jest wpłata kaucji gwarancyjnej. Warunkiem wydania lokalu jest 
dostarczenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przez Najemcę oświadczenia o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego. 
 
W przypadku dwukrotnego uchylenia się przez Najemcę od protokolarnego przejęcia lokalu  
z przyczyn nieleżących po stronie Wynajmującego, Wynajmujący będzie miał prawo rozwiązać 
umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia. W takim przypadku 
Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1/30 czynszu brutto za każdy dzień 
zwłoki od dnia podpisania umowy do daty jej rozwiązania. 
 
Wzór umowy najmu oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 Kodeksu postępowania cywilnego stanowią załączniki do ogłoszenia o przetargu.  
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddziale 
Regionalnym w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 9, lub telefonicznie (22) 326-10-63  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.  
Lokal można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu oględzin  
z pracownikiem  Zespołu Zarządców Nieruchomości Spółki z o.o. Oddziału Warszawa w Warszawie 
przy ul. Ostrobramskiej 101A, tel. 693 080 193. 

 
Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone od dnia 10.01.2018 r. do dnia 05.02.2018 r.  
na tablicach ogłoszeń: 
 
1. Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego, ul. Chełmżyńska 9,  

04-247 Warszawa, 
2. Urzędu Dzielnicy Rembertów  m.st. Warszawy przy ul. Chruściela 26, 04-401 Warszawa, 

  
oraz opublikowane na stronie internetowej www.amw.com.pl.     
 
Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w dniu 10.01.2018 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej. 

http://www.amw.com.pl/

