
 

WZÓR 

Umowa Nr …… 

 

najmu boksu garażowego, zawarta w dniu ………………….. 2019 roku, pomiędzy:  
 

Agencją Mienia Wojskowego ul. Nowowiejska 26 A, 00-911 Warszawa, Oddziałem Regionalnym 

w Olsztynie, z siedzibą 10-219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1, zwaną w dalszej części Umowy 

Wynajmującym, reprezentowaną przez: 
 

- Pana Zbigniewa Żujewskiego – Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia 

Wojskowego w Olsztynie,  
 

a ………………………, zam. ………………………., ul. …………… ……………………..(Pesel: 

………………………), zwanym w dalszej części Umowy Najemcą. 

 

§ 1 
 

Wynajmujący, sprawujący władztwo nad nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa, 

położoną w …………….przy ul. …………………, oznaczoną w obrębie …. miasta …………… 

jako działka nr: ………… o powierzchni ……………. ha - zabudowaną budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym nr ……, KW Nr ………………… oddaje w najem garaż nr ….. o powierzchni 

użytkowej ………. m
2
, położony ww. budynku, a Najemca oświadcza, że ww. garaż wraz                      

z przynależnym gruntem o powierzchni ……… m
2
 (udział wynoszący ……. w działce nr ……….) 

przyjmuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

§ 2 
 

1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem przedmiot umowy szczegółowo opisany w § 1  

z przeznaczeniem na przechowywanie pojazdu mechanicznego (samochodowego). 

2. Najemca będzie wykorzystywał przedmiot umowy w sposób odpowiadający jego 

właściwościom i przeznaczeniu.  

3. Wynajmującemu przysługuje prawo kontroli sposobu użytkowania i wykorzystywania 

przedmiotu umowy. 

4. Najemca oświadcza, że znany mu jest stan prawny, techniczny i faktyczny przedmiotu umowy 

i przyjmuje go bez zastrzeżeń. 

§ 3 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z mocą obowiązującą od dnia 

………………………r. 

2. Wydanie Najemcy przez Wynajmującego przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie protokołu 

zdawczo – odbiorczego.  

3. Warunkiem protokolarnego wydania przedmiotu umowy Wynajmującemu przez Najemcę 

jest wpłata na rachunek Wynajmującego kaucji gwarancyjnej o której mowa § 11 ust. 1. 

 

§ 4 
 

1. Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz z tytułu najmu 

przedmiotu umowy w kwocie netto: ……………….. zł. 

Do kwoty wskazanej w pkt. 1 doliczony będzie podatek VAT, zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w dacie wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu.   
 

W związku z czym, miesięczny czynsz z tytułu najmu przedmiotu umowy wraz z 23% 

podatkiem VAT wynosi: 
 

………………. zł + …………….zł (23% VAT) = ……………….. zł (brutto) 

(słownie: ……………………
….

/100 ) 
 

Zmiana stawki podatku VAT nie będzie wymagała aneksu do umowy najmu. O zmianie stawki 

Najemca będzie poinformowany pisemnie. 



 

2. Najemca ma obowiązek zgłoszenia zawartej umowy do Urzędu Miasta w ……………            

w celu naliczenia i opłacenia podatku od nieruchomości. W całym okresie trwania umowy 

obowiązek opłaty podatku ciąży na Najemcy. Każdorazowo, kopię dowodu wpłaty 

potwierdzającego uiszczenie podatku Najemca zobowiązany jest niezwłocznie przesłać 

Wynajmującemu. 
3. Wynajmujący będzie wystawiał faktury na adres: …………………, ul. ……………………. 

4. Wpłacone przez Najemcę wadium w wysokości ……………. zł (słownie: ……………………… 

złotych 
00

/100) zostaje zaliczone przez Wynajmującego na poczet gotówkowej kaucji 

gwarancyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1. 

5. Czynsz płatny będzie przez Najemcę w systemie miesięcznym, na podstawie faktur 

wystawianych przez Wynajmującego, na rachunek bankowy Agencji Mienia Wojskowego 

podany na fakturach, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury oraz w sposób określony                

w tych fakturach, a w przypadku niedoręczenia faktury  nie później niż do ostatniego dnia 

danego miesiąca. 

6. Datą zapłaty należności z tytułu czynszu, jest data wpływu należności na rachunek bankowy 

Wynajmującego. 

7. W przypadku opóźnienia z zapłatą czynszu Wynajmującemu przysługują odsetki ustawowe za 

opóźnienie liczone od następnego dnia po upływie terminu płatności. 

8. Kwota wskazana w § 4 ust. 1 będzie waloryzowana przez Wynajmującego nie częściej niż raz 

w roku, w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za 

rok poprzedni, opublikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. 

9. W związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 8, Wynajmujący powiadomi Najemcę 

o zmianie miesięcznego czynszu najmu, najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca 

kalendarzowego. Zmiana wysokości czynszu z tego powodu nie będzie wymagała aneksu do 

umowy. 

10. Odmowa uznania waloryzacji stawki czynszu przez Najemcę stanowi podstawę do 

wypowiedzenia przez Wynajmującego umowy najmu z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia.  

11. Żadna ze Stron umowy nie może bez uprzedniej zgody drugiej Strony, wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności, dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wynikających 

z umowy na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna 

i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej umowy. 

 

§ 5 
 

1. Najemca, w okresie obowiązywania niniejszej umowy ponadto ponosi koszty zużycia energii 

elektrycznej – według odrębnej umowy zawartej z dostawcą energii elektrycznej. Kopię 

umowy Najemca przekaże Wynajmującemu niezwłocznie po jej zawarciu z dostawcą energii 

elektrycznej. 

§ 6 
 

1. Wynajmujący zastrzega sobie w stosunku do Najemcy prawo renegocjowania warunków 

umowy. 

2. Wynajmujący uprawniony jest do zmiany stawki czynszu, stosownie do treści art. 685
1
 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.). W sytuacji 

nieprzyjęcia przez Najemcę nowej stawki czynszu zaproponowanej przez Wynajmującego, 

ustalenie wysokości stawki czynszu zostanie zlecone rzeczoznawcy majątkowemu na koszt 

Najemcy. Niewyrażenie zgody na zaproponowane rozwiązanie lub nieprzyjęcie stawki czynszu 

najmu określonego przez rzeczoznawcę majątkowego, stanowi podstawę do wypowiedzenia 

przez Wynajmującego umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 7 
 

1. Najemca zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.),  



 

b) utrzymania czystości i porządku na wynajmowanej nieruchomości, przestrzegania wymogów 

wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku                              

w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454) oraz z przepisów prawa miejscowego,                                    

a w szczególności do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości służącej do użytku publicznego, utrzymania przedmiotu najmu w stanie 

zdatnym do użytku zapewniającym bezpieczne korzystanie osób fizycznych, także do 

dokonywania na własny koszt konserwacji bieżącej, remontów i napraw konserwacyjnych oraz 

ponoszenia wydatków związanych ze zwykłym użytkowaniem i eksploatacją przedmiotu 

najmu (zakresie konserwacji zamków, zawiasów drzwi garażowych, osprzętu i zabezpieczeń 

instalacji elektrycznej, a także utrzymania w należytej czystości i we właściwym stanie 

technicznym tynków ścian i sufitów oraz posadzek przedmiotu umowy),  

c) zapewnienia należytego stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej, warunków 

bezpieczeństwa, w tym w szczególności zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym 

określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej                            

(Dz. U. z 2018r. poz. 620) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, 

d) udostępnienia lokalu w celu przeprowadzenia okresowych przeglądów technicznych, zgodnie             

z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202                   

z późn. zm.), 

2. Najemca oświadcza, że wszelkie nakłady na remonty i adaptację przedmiotu najmu będą                   

dokonywane wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Wynajmującego (wraz z dokładnym 

opisem robót), staraniem i na koszt Najemcy oraz że, Najemca nie będzie dochodzić zwrotu 

poniesionych kosztów. 

§ 8 
 

Najemca nie może, bez pisemnej zgody Wynajmującego: 

a) podnajmować w całości lub w części przedmiotu umowy, ani też oddawać osobie trzeciej 

do bezpłatnego korzystania. Dotyczy to również wszelkich innych form umownego 

udostępniania lub umożliwiania dostępu innym podmiotom niż Najemca; 

b) dokonywać w przedmiocie umowy jakichkolwiek przeróbek. 

 

§ 9 
 

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w mieniu Najemcy,  

w tym wynikłe ze zdarzeń  losowych (pożar, zalanie, wybuch itp.). 

2. Wynajmujący nie zapewnia ochrony nieruchomości i nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe 

stąd szkody i straty. 

3. Najemca jest zobowiązany do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej  

i deliktowej) w zakresie szkód majątkowych i niemajątkowych ( w tym krzywd) doznanych 

przez osoby przebywające w nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej umowy, w całym 

okresie trwania umowy najmu. 

4. Kopię polisy o której mowa w ust. 3 Najemca przekaże Wynajmującemu w terminie 14 dni od 

daty zawarcia niniejszej umowy, a kolejne polisy w ciągu 14 dni od daty ich zawarcia.  

 

§ 10 
 

1. Po ustaniu umowy Najemca zobowiązuje się do uprzątnięcia oraz zwrotu przedmiotu umowy              

w całości i w stanie, w jakim go otrzymał (w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie), 

chyba, że Wynajmujący wyrazi zgodę na zatrzymanie dokonanych  

za jego zgodą zmian, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Najemcę. 

2. Zwrot przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

3. Strony ustalają, że w przypadku opóźnienia ze strony Najemcy w opróżnieniu i oddaniu 

przedmiotu umowy, Wynajmujący może naliczyć Najemcy karę umowną w wysokości 1/3 

miesięcznej stawki czynszu brutto (aktualnej wedle stanu na miesiąc poprzedzający, w którym 

powstał obowiązek opróżnienia i oddania przedmiotu umowy przez Najemcę), za każdy dzień 

opóźnienia oraz dodatkowo wyrówna szkodę powstałą na skutek nieterminowego zwrotu 

przedmiotu umowy, na zasadach ogólnych.  



 

§ 11 
 

1. Najemca zobowiązany jest wpłacić na konto bankowe Wynajmującego (Bank Gospodarstwa 

Krajowego Nr 53 1130 1189 0025 0130 8320 0011) kaucję gwarancyjną w wysokości 

trzykrotności czynszu brutto w kwocie: …………………. zł (słownie: ……………………. złotych 
00

/100) celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym terminowej zapłaty czynszu, 

najpóźniej do dnia podpisania umowy.  

2. Wpłacona kaucja zostanie zwrócona Najemcy wraz z oprocentowaniem obowiązującym na 

rachunku bankowym a’vista Wynajmującego po podpisaniu protokołu, o którym mowa                         

w §10 ust. 2 i uregulowaniu wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, o ile nie 

zostanie ona zaliczona przez Wynajmującego na poczet pokrycia zobowiązań Najemcy 

wynikających z niniejszej umowy.  

3. W przypadku, gdyby wysokość zadłużenia Najemcy wobec Wynajmującego przekraczała 

kwotę kaucji określonej w ust. 1, Wynajmujący będzie dochodzić zapłaty pozostałej kwoty 

zadłużenia od Najemcy. 

§ 12 
 

1. Wynajmujący może jednostronnie wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania terminów 

wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:  

a) uchylania się Najemcy, bez usprawiedliwienia, od przejęcia przedmiotu umowy protokołem 

zdawczo – odbiorczym od Wynajmującego; 

b)  opóźnienia z zapłatą czynszu za co najmniej dwa okresy płatności po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego czternastodniowego terminu na zapłatę należności; 

c) oddania przedmiotu umowy osobie trzeciej w stosunek obligacyjny, w tym zwłaszcza do 

bezpłatnego używania lub jego podnajmowanie bez pisemnej zgody Wynajmującego; 

d) nieprzekazania w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy ubezpieczeniowej 

lub kolejnej umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, o czym mowa  

w § 9 ust. 4 umowy; 

e) wykorzystania przedmiotu najmu na cele inne, niż wskazane w § 2 pkt. 1 umowy. 

f) nieopłacenia należności publiczno-prawnych wynikających z § 4 ust. 2.; 

g) nieprzestrzegania przepisów o których mowa w § 7. ust.1. 

2. Skutek, o którym mowa w ust. 1 następuje z chwilą doręczenia Najemcy oświadczenia 

Wynajmującego w przedmiocie wypowiedzenia umowy. 

3. Strony wskazują adresy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową: 

a) Wynajmujący: 10-219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1; 

b) Najemca: ………………………………………….. 

4. Strony zgodnie postanawiają, iż w razie wątpliwości co do faktycznego zapoznania się adresata 

z treścią pism związanych z niniejszą umową, doręczenie będzie skuteczne i dokonane także 

w przypadku złożenia awizo pod adresami wskazanymi w ust. 3, po upływie 14 dni od dnia 

złożenia awizo. 

§ 13 
 

Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§14 
 

Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za 

wyjątkiem zmiany danych teleadresowych, o których mowa w § 12 ust. 3, dla której wystarczające 

będzie pisemne powiadomienie oraz za wyjątkiem zmiany, o której mowa w § 4 ust. 8,9. 

 

§ 15 

 

1. Najemca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.             

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                        



 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., str. 1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

zawarcia niniejszej umowy. Wszelka odpowiedzialność dotycząca właściwego zabezpieczenia 

danych osobowych osób wskazanych przez Najemcę do realizacji umowy należy do Najemcy. 

Najemca oświadcza, że posiada zgody od osób wskazanych do realizacji umowy na 

przetwarzanie danych.  

2. Powierzone przez Strony umowy do przetwarzania dane osobowe będą przetwarzane przez nie 

wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 16 
 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd 

powszechny w Olsztynie. 

§ 17 

Postanowienia końcowe: 

Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT z tytułu niniejszej umowy bez 

podpisu. 

§ 18 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wynajmujący, a drugi Najemca. 

 

      

 

      

 

             WYNAJMUJĄCY                           NAJEMCA   

 

 

 


