
1 
 

UMOWA NAJMU Nr …………./OWN/2017 

garażu o numerze ewidencyjnym ….. usytuowanego przy ul. …….. w …………… 
 
zawarta w dniu ................................... roku w Warszawie, pomiędzy: 
 
Agencją Mienia Wojskowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A, 
posługującą się numerem NIP: 526-10-38-122 Oddziałem Regionalnym w Warszawie  
z siedzibą przy ul. Chełmżyńskiej 9, w imieniu którego działa: 
 
Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego w Warszawie – Pani Helena Pietrzyk 
zwana dalej „WYNAJMUJĄCYM”, 
 
a 
 
Panem/Panią ……………. (PESEL: …………….) zamieszkałym/-łą przy ul………………., 
(kod pocztowy ………) w ………………. 
zwanym/-ną dalej „NAJEMCĄ”, a wspólnie „STRONAMI”. 

 
 

§ 1. 
 

Wynajmujący oświadcza, że wykonuje na podstawie art. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r.                
o Agencji Mienia Wojskowego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 614 ze zm.) w imieniu Skarbu 
Państwa prawo własności w stosunku do nieruchomości położonej w ………… przy  
ul… ……………, w obrębie ………., opisanej  w KW Nr ………….., w skład której 
wchodzi między innymi działka ewidencyjna numer ……. o powierzchni ……… ha oraz 
działka ewidencyjna numer …… o powierzchni …… ha stanowiąca plac manewrowy i drogę 
dojazdową. 
 

§ 2. 
 

Wynajmujący oddaje w najem a Najemca bierze do używania część nieruchomości położonej 
przy ul. ……….. w ………….., opisaną w KW Nr ……….. stanowiącej działkę oznaczoną  
w ewidencji gruntów numerem …….. z obrębu …… o pow. …… ha,  
na której usytuowany jest garaż o numerze ewidencyjnym ……. o powierzchni użytkowej …. 
m2 oraz udział wynoszący …….. części w działce ewidencyjnej numer ……. stanowiącej plac 
manewrowy i drogę dojazdową, zwaną dalej „garażem” lub „przedmiotem najmu”. 

 
 

§ 3. 
 

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, począwszy od dnia jej podpisania. 
 
 

§ 4. 
 

1. Wynajmujący oddaje Najemcy część nieruchomości określonej w § 2 w najem, a Najemca 
przyjmuje garaż w najem na zasadach określonych niniejszą umową celem parkowania  
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w nim pojazdu samochodowego, pojazdu motorowego, roweru, wózka, itp. stanowiącego 
własność Najemcy lub osób tworzących wraz z Najemcą wspólne gospodarstwo domowe, 
co Wynajmujący akceptuje.  

2. Najemca zobowiązuje się do korzystania z garażu wyłącznie w celu określonym w ust. 1 
Najemca nie zezwoli na korzystanie z garażu osobom nie wymienionym w ust. 1  
w jakimkolwiek celu. Zmiana sposobu lub zakresu wykorzystywania garażu może nastąpić 
wyłącznie za pisemną zgodą Wynajmującego. 

3. Wynajmujący, jego przedstawiciele oraz osoby przez niego upoważnione mają prawo  
przy współudziale Najemcy lub jego przedstawiciela, dokonywać kontroli w garażu,  
w szczególności pod kątem zgodności wykorzystywania garażu z zawartą umową,                      
a Najemca zobowiązany jest taką kontrolę umożliwić zapewniając wstęp do garażu. 

4. Jeżeli w garażu parkowany jest pojazd samochodowy lub motocyklowy, Najemca 
zobowiązany jest dostarczyć Wynajmującemu kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu. 
W przypadku zmiany przez Najemcę w trakcie umowy pojazdu samochodowego lub 
motorowego parkowanego w garażu, Najemca zobowiązany jest przedłożyć 
Wynajmującemu kopię nowego dowodu rejestracyjnego w terminie 30 dni roboczych  
od dnia zmiany.   

 
§ 5. 

 
1. Przedmiot najmu zostanie wydany Najemcy po podpisaniu umowy, wpłaceniu pełnej 

wysokości kaucji gwarancyjnej, o której mowa w § 13 niniejszej umowy, na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego. Podpisany przez Strony protokół zdawczo – odbiorczy 
zawierający opis nieruchomości oraz jej powierzchnię, stanowić będzie załącznik do 
niniejszej umowy. 

2. Najemca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy obejrzał garaż, zapoznał  
się z jego lokalizacją i usytuowaniem, że jego stan techniczny i wyposażenie  
jest mu znane, że akceptuje stan garażu w jakim on się obecnie znajduje oraz,  
że  jest świadom możliwości i ograniczeń dotyczących najmu garażu na cele określone  
w § 2 i § 4 ust 1. 

3. Strony postanawiają, że Wynajmujący nie ponosi kosztów prac remontowych, 
modernizacyjnych, ulepszeń i zmian w garażu, w tym także tych o trwałym charakterze. 
Najemca zobowiązuje się do samodzielnego dokonania na własny koszt i ryzyko,  
we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność wszelkich prac remontowych, 
modernizacyjnych, ulepszeń i zmian w garażu.  

4. Najemca przed przystąpieniem do prac opisanych w ust. 3 zobowiązany jest przedstawić 
Wynajmującemu szczegółowy zakres planowanych prac i uzyskać na ich wykonanie 
pisemną zgodę Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest także uzyskać pozwolenia                    
i zgody wymagane ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 
ze zm.) i przedłożyć uzyskane zgody Wynajmującemu przed  rozpoczęciem prac. 

 
 

§ 6. 
 
1. Najemca zobowiązuje się do: 

1) używania garażu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu, bieżącego 
utrzymywania garażu wraz ze wszystkimi jego instalacjami i elementami wyposażenia 
w dobrym stanie technicznym i sanitarnym oraz pełnej gotowości do użytku,  

2) utrzymywania w garażu i w jego obrębie ładu i porządku, 
3) dbałości o estetykę nieruchomości, w tym drogi dojazdowej, utrzymania  

na nieruchomości porządku i czystości, 
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4) nieumieszczania szyldów, plakatów, napisów i innych oznaczeń Najemcy  
na nieruchomości bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego,  

5) odśnieżania nieruchomości (części dachu budynku i gruntu – podjazdu i drogi 
dojazdowej) w zakresie koniecznym do prawidłowego korzystania z przedmiotu 
najmu, 

6) przestrzegania w garażu przepisów przeciwpożarowych wynikających  
w szczególności z  przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 736 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 
r., nr 109, poz. 719), a także przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

7) nieutrudniania dostępu do innych garaży ich użytkownikom, 
8) niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o zaistniałym w garażu lub jego 

obrębie pożarze, zalaniu lub innym zdarzeniu losowym powodującym powstanie 
szkody, przy czym Strony postanawiają, że Wynajmujący nie ponosi żadnych 
konsekwencji finansowych i prawnych wynikających z zaistniałych zdarzeń,      

9) ubezpieczenia przedmiotu najmu od następstw nieszczęśliwych wypadków                            
i odpowiedzialności cywilnej oraz posiadania ważnej polisy przez całą umowę, którą 
przedłoży Wynajmującemu, 

2. Działania Najemcy nie mogą naruszać praw osób trzecich. 
3. Strony postanawiają, że Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Najemcy 

przechowywane w garażu. Zabezpieczenie przedmiotu najmu przed kradzieżą  
i włamaniem oraz ewentualne ubezpieczenie majątku znajdującego się w garażu  
od wszelkich szkód spoczywa wyłącznie na Najemcy i jego też obciążają wszelkie koszty  
z tym związane. 

 
 

§ 7. 
 

1. Najemca  nie  może, bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, oddawać garażu lub jego części osobom lub podmiotom trzecim  
w podnajem, dzierżawę, użyczenie lub innej nieokreślonej w umowie formie. Strony 
ustalają, że Najemca nie może bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, dokonać cesji swoich uprawnień wynikających z umowy na 
inny podmiot. 

2. Jeżeli Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego, o której mowa w ust. 1, przekaże 
garaż lub jego część osobom lub podmiotom trzecim w podnajem, dzierżawę, użyczenie 
lub innej nieokreślonej w umowie formie, Wynajmujący może rozwiązać umowę bez 
zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim 
udzieleniu Najemcy miesięcznego terminu na wyprowadzenie osoby lub podmiotu 
trzeciego z garażu.  

3. Jeżeli Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego, o której mowa w ust. 1, przekaże 
garaż lub jego część osobom lub podmiotom trzecim w podnajem, dzierżawę, użyczenie 
lub innej nie określonej w umowie formie, zobowiązany będzie do ponoszenia na rzecz 
Wynajmującego wszelkich opłat wynikających z niniejszej umowy, aż do dnia zwolnienia 
garażu i jego protokolarnego przekazania na rzecz Wynajmującego, w szczególności 
czynszu i innych opłat wynikających z umowy, odsetek, odszkodowań i kosztów 
egzekucji. 
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§ 8. 
 
 Najemca oświadcza, że  przystosuje we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot 

najmu do celu na jaki została zawarta umowa, będzie utrzymywać garaż w odpowiednim 
stanie, dokonywać na własny koszt i ryzyko, we własnym zakresie i na własną 
odpowiedzialność, bez możliwości ubiegania się zwrotu kosztów poniesionych z tego 
tytułu od Wynajmującego wszelkich koniecznych nakładów i napraw, w tym wymiany, 
napraw, bieżącej konserwacji i modernizacji garażu i jego wyposażenia wynikających  
z normalnej eksploatacji.  

 
 

§ 9. 
 

1. Wynajmujący nie  ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku złego 
funkcjonowania, eksploatacji lub awarii instalacji technicznych, w które wyposażony  
jest garaż, a założonych lub zmodernizowanych przez Najemcę.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Najemca  zobowiązany  jest  do  naprawienia  
szkody  powstałej  z  jego  winy   oraz  w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich, 
przebywających w garażu. 

 
 

§ 10. 
 
1. Wynajmujący zobowiązuje się do dokonywania napraw w obrębie garażu niewynikających 

z winy lub zaniechania Najemcy. 
2. Strony uzgadniają, że jeżeli w czasie trwania umowy najmu zajdzie potrzeba wykonania 

napraw obciążających Wynajmującego, to : 
1) Najemca niezwłocznie, tj. w ciągu 3 dni roboczych zawiadomi o tym Wynajmującego  

i uzgodni z nim w formie pisemnej pod rygorem nieważności termin ich wykonania.  
W przypadku niedopełnienia przez Najemcę tego obowiązku, Wynajmujący może żądać 
od Najemcy naprawienia szkody powstałej wskutek zaniechania tej czynności, 

2) w przypadku konieczności usunięcia awarii, dokonania napraw lub remontów w garażu, 
Najemca obowiązany jest zapewnić Wynajmującemu w każdym czasie swobodny 
dostęp do garażu.  W przypadku awarii zagrażającej życiu lub mieniu, Wynajmujący ma 
prawo wkroczyć do garażu i usunąć awarię bez wcześniejszego powiadomienia 
Najemcy, 

3) jeżeli w kompleksie, w którym znajduje się garaż zajdzie konieczność naprawy  
lub wymiany instalacji technicznej lub innych elementów, w które wyposażony jest 
garaż, a Najemca zabudował ww. instalacje, wówczas Najemca zobowiązany jest na 
własny koszt i ryzyko dokonać demontażu ww. zabudowy, a po naprawie lub wymianie 
instalacji doprowadzić garaż do stanu poprzedniego.  

3. Koszty dokonania napraw określonych w ust. 1 obciążają Wynajmującego w sytuacji,  
gdy usterka zaistniała na terenie należącym do Wynajmującego, garaż w związku  
z powstałą usterką traci przydatność na cele określone w § 4 ust. 1 oraz gdy konieczność 
wykonania tychże prac nie wynika z winy lub zaniechania Najemcy. 
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§ 11. 
 
1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu ustalony przez Strony miesięczny 

czynsz netto w kwocie ……… zł (słownie: ………….   złotych …./100). 
Do kwoty czynszu Wynajmujący doliczy obowiązujący podatek VAT, który na dzień 
zawarcia umowy wynosi 23 %, co stanowi łączną kwotę w wysokości ……… zł 
(słownie: ……….. zł   …/100).  

2. Wynajmujący zobowiązuje się do przesyłania faktur wyłącznie na pisemny wniosek 
Najemcy. 

3. Na Najemcy ciąży obowiązek złożenia do organu podatkowego właściwego dla miejsca 
położenia nieruchomości „Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych”  oraz 
zapłaty podatku od nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.), przez cały okres 
obowiązywania umowy, bezpośrednio do organu podatkowego właściwego dla miejsca 
położenia nieruchomości. Najemca zobowiązuje się do dostarczenia Wynajmującemu 
kopii złożonej informacji o której mowa wyżej i decyzji organu podatkowego o wymiarze 
podatku w terminie 14 dni roboczych od daty jej wydania oraz dokumentu 
potwierdzającego dokonanie opłaty z tytułu należnego podatku w terminie 14 dni 
roboczych od dnia upływu terminu do jego wniesienia lub stosownego zaświadczenia  
o zwolnieniu z obowiązku jego zapłaty. 

4. W przypadku powstania obowiązku płacenia przez Wynajmującego podatku  
od nieruchomości, należny Wynajmującemu czynsz zostanie powiększony o wartość tego 
podatku. Zmiana wysokości czynszu, o której mowa nie stanowi zmiany warunków 
niniejszej umowy, nie wymaga sporządzenia aneksu i będzie dokonywana poprzez 
pisemne zawiadomienie Najemcy. 

5. Czynsz  określony w umowie będzie uiszczany przez Najemcę miesięcznie, w terminie  
do 10 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc na rachunek bankowy           
………………………………………………………………………………………….  

6. Za datę dokonania zapłaty czynszu określonego w ust. 1 uważać się będzie datę uznania 
rachunku bankowego Wynajmującego. 

7. Od czynszu nie uiszczonego w terminie Wynajmującemu przysługują odsetki ustawowe za 
opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia od dnia wymagalności do dnia zapłaty.    

8. W przypadku zalegania przez Najemcę z płatnościami wynikającymi z niniejszej umowy, 
dokonane przez Najemcę wpłaty Wynajmujący ma prawo zaliczyć w pierwszej kolejności 
na odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia, następnie na czynsz i opłaty zaległe, a dopiero  
w ostatniej kolejności – na czynsz i opłaty bieżące. 

9. Czynsz, o którym mowa w ust. 1 podlega waloryzacji nie częściej niż raz na rok 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 Głównego Urzędu 
Statystycznego. Waloryzacja, o której mowa dokonywana będzie poprzez pisemne 
zawiadomienie Najemcy o zwaloryzowanej wysokości czynszu, przed planowaną zmianą, 
ze skutkiem w miesiącu następnym. Zmiana wysokości czynszu z tytułu waloryzacji nie 
stanowi zmiany warunków niniejszej umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.  

10. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czynszu stosownie  
do treści art. 6851 Kodeksu Cywilnego, wypowiadając dotychczasową stawkę najpóźniej 
na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości czynszu 
stosownie do treści art. 6851 Kodeksu Cywilnego nie stanowi zmiany warunków niniejszej 
umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.  

11. 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  
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na koszt Najemcy, wysokości stawki czynszu najmu, o ile strony umowy wyrażają zgodę 
na takie rozwiązanie, albo wypowiedzenia przez Wynajmującego zawartej umowy najmu. 

 
§ 12. 

 
Zaległość w zapłacie czynszu, przekraczająca jego dwukrotność, stanowi podstawę                       
do wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego bez zachowania terminów wypowiedzenia, 
po uprzednim udzieleniu Najemcy dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległości.  
 

§ 13. 
 

1. Najemca oświadcza, że tytułem kaucji gwarancyjnej wpłacił na rachunek wskazany przez 
Wynajmującego kwotę w wysokości ……. zł (słownie: ……….. zł ……./100) stanowiącą 
równowartość trzymiesięcznego czynszu wraz z należnym podatkiem VAT 
obowiązującym w pierwszym miesiącu najmu garażu. 

2. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust.1 zostanie zdeponowana na koncie bankowym            
a’ vista Wynajmującego, podlega ona oprocentowaniu naliczanemu wg podstawowej stopy 
procentowej rachunku bankowego przez okres trwania niniejszej umowy. 

3. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 1 przeznaczona jest na zabezpieczenie roszczeń 
Wynajmującego z tytułu wyrządzonych przez Najemcę szkód na nieruchomości, 
pogorszenia jej stanu, zaległości z tytułu czynszu i opłat dodatkowych, wynagrodzenia  
z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz innych roszczeń wynikających  
z niedotrzymania przez Najemcę zobowiązań umownych. 

4. Wynajmujący może dokonać potrącenia z kaucji gwarancyjnej z tytułów, o których mowa 
w ust. 3, na co Najemca niniejszym wyraża zgodę. Wynajmujący zobowiązany jest 
poinformować o tym Najemcę w formie pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku wykorzystania przez Wynajmującego części lub całości kaucji gwarancyjnej 
na cele wymienione w ust. 3, Najemca zobowiązuje się uzupełnić kaucję do wysokości 
określonej w ust. 1, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego wezwania 
od Wynajmującego, pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

6. W czasie trwania najmu, Najemca nie może żądać pokrycia swoich zobowiązań  
z wpłaconej kaucji gwarancyjnej. 

7. W przypadku, gdy Wynajmujący nie ma w stosunku do Najemcy żadnych roszczeń  
w dacie zwrotu nieruchomości, kaucja gwarancyjna wraz z odsetkami podlega zwrotowi na 
podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie 14 dni roboczych od 
daty jego podpisania.  
 

§ 14. 
 

1. W terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy najmu Najemca zobowiązuje się 
dostarczyć  Wynajmującemu, oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się 
egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie 
opuszczenia i wydania przedmiotu najmu po rozwiązaniu umowy w terminie wskazanym 
przez Wynajmującego w rozwiązaniu umowy oraz do zapłaty kwot należnych  
na podstawie niniejszej umowy na rzecz Wynajmującego, w szczególności czynszu  
i innych opłat wynikających z umowy, odsetek, odszkodowań i  kosztów egzekucji,  
w terminach wskazanych przez Wynajmującego w umowie najmu, wystawionym 
dokumencie finansowo – księgowym (fakturze, nocie) do maksymalnej kwoty  
w wysokości ……… zł (słownie: ………….. złotych ……../100)  
tj. 12-krotności miesięcznego czynszu wraz z obowiązującym podatkiem VAT  
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i innymi opłatami. W przypadku  każdorazowego naruszenia przez Najemcę całości lub 
części świadczenia pieniężnego należnego Wynajmującemu, Wynajmujący uprawniony 
jest do wielokrotnego prowadzenia egzekucji należności z niniejszej umowy najmu do 
podanej w oświadczeniu notarialnym maksymalnej kwoty, zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy najmu. Z wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności oświadczeniu 
notarialnemu Najemcy, Wynajmujący może występować wielokrotnie w terminie 24 
miesięcy od dnia wymagalności roszczenia o zapłatę kwot należnych na podstawie 
niniejszej umowy najmu na rzecz Wynajmującego, w szczególności czynszu i innych opłat 
wynikających z umowy, odsetek, odszkodowań i kosztów egzekucji, za miesiąc za który 
występuje opóźnienie. 

2. Koszt sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 w całości pokrywa Najemca.  
3.  Niedostarczenie przez Najemcę notarialnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1,  

w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy, stanowi podstawę do rozwiązania 
umowy najmu przez Wynajmującego bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 
 

§ 15. 
 
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny, z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
2. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia  

ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach gdy Najemca: 
1) używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem,  

w tym dopuszcza do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone  
do wspólnego korzystania i mimo upomnienia nie przestaje używać przedmiotu najmu  
w taki sposób, 

2)  zaniedbuje przedmiot najmu do tego stopnia, że zostaje on narażony na zniszczenie, 
3) pomimo wcześniejszego upomnienia ze strony Wynajmującego przez swoje 

niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych garaży uciążliwym, 
4) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty czynszu i zachodzą przesłanki z § 12 niniejszej 

umowy, 
5) oddał przedmiot najmu w podnajem, poddzierżawę lub do bezpłatnego używania  

w całości lub w części bez wymaganej zgody Wynajmującego, 
6) nie wywiązuje się ze zobowiązań, o których mowa w § 11 ust. 3. 

3. Rozwiązanie umowy następuje: 
1) w przypadku określonym w ust. 1 i 4 – z upływem ostatniego dnia okresu 

wypowiedzenia, 
2) w przypadkach określonych w ust. 2 – z dniem wskazanym przez Wynajmującego 

jako dzień rozwiązania umowy. 
4. Umowa może być rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia, za porozumieniem 

obu Stron. 
5. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§ 16. 
 

1. Wszelką korespondencję wynikającą z umowy Strony będą doręczać na następujące 
adresy: 
     •     Wynajmujący – ul. Chełmżyńska 9, 04-247 Warszawa, 
     •     Najemca –  ul. ……………………….. 
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2. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu 
do korespondencji lub siedziby oraz danych rejestrowych firmy lub osoby prowadzącej 
działalność gospodarczą, w terminie 14 dni roboczych od daty zaistnienia zmiany. 
Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez Stronę, do której jest 
adresowane. Niedopełnienie powyższego obowiązku powoduje, że pisma wysłane na adres 
podany w ust. 1, awizowane dwukrotnie, uznaje się za skutecznie doręczone. Taka zmiana 
adresu nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu  

 
§ 17. 

 
  Najemca bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, nie może przenieść przysługujących mu z tytułu zawarcia niniejszej umowy 
wierzytelności na osobę trzecią. 

§ 18. 
 

1.Strony zgodnie oświadczają, że: 
1) po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest do protokolarnego zwrotu garażu 

Wynajmującemu nie później niż w terminie wskazanym przez Wynajmującego,  
w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia, uporządkowany, 
opróżniony z osób i mienia nie stanowiącego własności Wynajmującego, 

2) Najemca ustali z Wynajmującym, wskazanymi przez niego przedstawicielami lub 
osobami upoważnionymi dokładny termin, tj. datę i godzinę protokolarnego zwrotu 
garażu Wynajmującemu, z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia przed upływem 
terminu zwrotu nieruchomości określonego w pkt 1, 

3) w okresie od dnia zakończenia umowy do dnia protokolarnego wydania garażu przez 
Najemcę w terminie określonym w pkt 1, Najemca płacił będzie Wynajmującemu 
wynagrodzenie za zajmowanie garażu w wysokości czynszu najmu oraz wszelkie inne 
opłaty wynikające z umowy najmu oraz związane z korzystaniem z garażu, 
proporcjonalnie do ilości dni zajmowania garażu, 

4) w przypadku opóźnienia ze strony Najemcy w opróżnieniu i wydaniu garażu  
w terminie wskazanym w pkt 1, do czasu protokolarnego wydania garażu Najemca 
zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego odszkodowania w wysokości 
200% miesięcznego czynszu najmu brutto, obowiązującego na dzień zakończenia 
umowy najmu, ustalonego proporcjonalnie do czasu pozostawania Najemcy w zwłoce. 
Najemca zobowiązany będzie do zapłaty tego odszkodowania na rachunek i w terminie 
wskazanym w notach księgowych wystawionych przez Wynajmującego. Do czasu 
protokolarnego zwrotu garażu Najemca zobowiązuje się także do zapłaty na rzecz 
Wynajmującego wszelkich innych należności i opłat wynikających z korzystania  
z garażu, w tym w szczególności opłat za dostawę i zużycie mediów komunalnych, 
wywóz nieczystości stałych, które uiszczane będą przez Najemcę w terminach i na 
rachunek bankowy podany w wystawionej przez Wynajmującego nocie księgowej.  
Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy 
Wynajmującego, 

5) jeżeli Najemca porzuci garaż bez wiedzy Wynajmującego, nastąpi komisyjne otwarcie  
i przejęcie garażu oraz ustalenie ewentualnych uszkodzeń stanu technicznego, braków  
w wyposażeniu garażu i obciążenie Najemcy kosztami z tego tytułu zgodnie  
z kosztorysem sporządzonym przez Wynajmującego z uwzględnieniem aktualnie 
obowiązujących cen i podatku VAT, 

6) w przypadku wydania lub porzucenia garażu przez Najemcę i pozostawienia w nim 
jakiegokolwiek mienia, Wynajmujący, po pisemnym powiadomieniu Najemcy, może 
umieścić je w depozycie lub poddać utylizacji, na koszt i ryzyko Najemcy, a po upływie  
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6 miesięcy, dokonać jego zbycia w celu zaspokojenia swoich roszczeń w stosunku  
do Najemcy, 

7) w przypadku, gdy garaż, bądź jego część jest podnajmowana, poddzierżawiana  
lub w jakikolwiek inny sposób udostępniona innym podmiotom, Najemca zobowiązany 
jest własnym staraniem i na własny koszt do zakończenia tego stosunku oraz zwrotu 
Wynajmującemu przedmiotu udostępnienia w stanie niepogorszonym, 
uporządkowanym i opróżnionym z osób i ich mienia, w terminie wskazanym w pkt 1 
lub w wezwaniu Wynajmującego,   

8) w przypadku, gdy Najemca zwraca przedmiot umowy w stanie zniszczonym, 
pogorszonym, nieuporządkowanym, nieopróżnionym z osób lub mienia nie będącego 
własnością Wynajmującego lub gdy w wyniku swoich działań, bądź zaniechania 
Najemca naraża Wynajmującego lub osoby trzecie na szkodę, Najemca zobowiązuje się 
do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 2.000,00 zł (słownie: 
dwa tysiące złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek powyższych naruszeń. 
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń przekraczających 
wysokość kary umownej w celu pokrycia całości strat jakie swoimi działaniami 
Najemca spowodował 

9) jeżeli Najemca, bez zgody Wynajmującego, dokonał w garażu ulepszeń, Wynajmujący 
może żądać przywrócenia garażu do stanu poprzedniego, 

10) Najemcy nie przysługuje zwrot nakładów poniesionych na remonty, ulepszenia, naprawy, 
konserwacje lub zmiany garażu. Strony postanawiają, że Najemca pozostawiając nakłady 
w garażu nie może domagać się od Wynajmującego zapłaty z tego tytułu, gdyż nakłady te 
zostają zgodnie przez Strony odłączone od przedmiotu najmu nawet jeżeli jakiekolwiek 
elementy wykończenia, ulepszenia lub elementy instalacyjne oraz innego rodzaju nakłady 
dokonane przez Najemcę w garażu stały się z momentem ich poczynienia częścią 
składową garażu, 

§ 19. 
 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą  
być sporządzane w formie aneksów.  
 

§ 20. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

 
§ 21. 

 
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy  
dla siedziby Wynajmującego. 
 

§ 22. 
 

1. Najemca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
przedmiot umowy oraz wysokość czynszu i opłat dodatkowych, stanowią informacje 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), która podlega udostępnieniu 
w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Najemca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 
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obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – 
również w zakresie firmy. 

 
§ 23. 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Najemcy,  
jeden dla Wynajmującego. 

 

    WYNAJMUJĄCY                                                                                NAJEMCA 
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REGULAMIN 

 
określający zasady i tryb najmu, dzierżawy i użyczania nieruchomości znajdujących się  

w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie oraz 
nieruchomości czasowo niewykorzystywanych użyczonych Agencji Mienia Wojskowego 

Oddział Regionalny w Warszawie  
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne. 

 
§ 1 

 
1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb w zakresie wynajmowania, wydzierżawiania 

i użyczania nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Mienia Wojskowego 
Oddziału Regionalnego w Warszawie oraz nieruchomości czasowo niewykorzystywanych 
użyczonych Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Chełmżyńskiej 9. 

2. Podstawę prawną regulaminu stanowią:  
1. ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 614 ze zm.); 
2. rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie 

nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2017, poz. 18); 
3. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 2147);  
4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 roku, poz. 380, 

z późn. zm.); 
5. Rozporządzenie 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); 
 

§ 2 
 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
a) Agencji – należy przez to rozumieć Agencję Mienia Wojskowego, powołaną na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 
poz. 614 ze zm.); 

b) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147);  

c) nieruchomości – należy przez to rozumieć budynek lub jego wyodrębnioną część 
wykorzystywaną na cele inne niż cele mieszkaniowe (lokal użytkowy). Pojęcie to obejmuje 
także grunt i garaże wolnostojące, garaże w zabudowie szeregowej, garaże usytuowane w 
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budynkach mieszkalnych, miejsca postojowe zewnętrzne  (na gruncie) oraz usytuowane w 
budynkach mieszkalnych. 

d) nieruchomości czasowo niewykorzystywanej – należy przez to rozumieć nieruchomość 
czasowo niewykorzystywaną przez resort obrony narodowej lub jej część , zabudowaną 
bądź niezabudowaną, użyczoną Agencji na podstawie art. 50 ustawy z dn. 10 lipca 2015 r. 
o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614 ze zm.); 

e) umowie – należy przez to rozumieć umowę najmu, dzierżawy lub użyczenia, której stroną 
jest lub którą zamierza zawrzeć Agencja Mienia Wojskowego; 

f) najmie – rozumie się przez to również umowę dzierżawy, jeżeli z treści Regulaminu 
nie wynika inaczej; 

g) najemcy – rozumie się przez to również dzierżawcę, jeżeli z treści Regulaminu nie wynika 
inaczej; 

h) stawkach rynkowych – należy przez to rozumieć stawki czynszu nie niższe niż przeciętne 
stawki stosowane przy wynajmie przez podmioty inne niż Agencja, nieruchomości 
podobnych ze względu na powierzchnię, stan i położenie; 

i) czynszu – jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, należy przez to rozumieć miesięczny 
czynsz z tytułu najmu; 

j) organizatorze przetargu – należy rozumieć Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji 
Mienia Wojskowego w Warszawie; 

k) uczestniku przetargu lub oferencie – należy przez to rozumieć osoby, które złożyły ofertę 
w przetargu pisemnym lub stawiły się w celu uczestnictwa w przetargu ustnym, 
po spełnieniu wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu; 

l) użyczającym, wojskowym użytkowniku nieruchomości, stronie wojskowej - należy przez 
to rozumieć instytucję lub jednostkę reprezentującą resort obrony narodowej. 

 
§ 3 

 
1. Z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3 poniżej, nieruchomości Agencji powinny być oddawane  

w najem w drodze przetargu ustnego niegraniczonego, na czas oznaczony powyżej 3 lat, 
wyłącznie za zgodą Prezesa wydaną w formie Zarządzenia. 

2. W uzasadnionych przypadkach nieruchomości Agencji mogą być oddawane w najem na 
czas oznaczony do 3 lat. 

3. W uzasadnionych przypadkach nieruchomości mogą być wynajmowane w drodze 
bezprzetargowej na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata. Umowy zawierane w trybie 
bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat, wymagają zgody Prezesa Agencji. 

4. W uzasadnionych przypadkach nieruchomości mogą być użyczane, po uzyskaniu zgody Prezesa 
Agencji. 

5. Wyłącza się możliwość przedłużania obowiązywania umów najmu zawartych na zasadach 
określonych w ust. 3 a także zawierania z tym samym podmiotem umów w trybie 
określonym w ust. 3 w sposób, który świadczyłby o próbie ominięcia postanowień ust. 1. 
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§ 4 

 
1. Przetarg na najem lub dzierżawę może być przeprowadzony przy zastosowaniu 

następujących form: 
1) przetargu ustnego nieograniczonego; 
2) przetargu ustnego ograniczonego; 
3) przetargu pisemnego nieograniczonego; 
4) przetargu pisemnego ograniczonego. 

2. O zastosowanej formie przetargu decyduje organizator przetargu. 
3. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższego czynszu. 
4. Formę przetargu ograniczonego stosuje się w szczególnych okolicznościach faktycznych, 

prawnych bądź ekonomicznych, jeżeli jej zastosowanie pozostaje w zgodzie z zasadami 
prawidłowej gospodarki nieruchomościami i interesem Skarbu Państwa. 

5. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty, najbardziej odpowiadającej 
specyfice wynajmowanej nieruchomości lub realizacji szczególnych założeń Agencji, 
ustalonych w warunkach przetargu. 

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty, po spełnieniu 
wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu. W przypadku gdy zgłoszenie na najem 
lokalu nieruchomości składa osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot będący aktualnym 
lub byłym najemcą nieruchomości z zasobu Agencji mienia Wojskowego, uczestnik nie 
może zalegać wobec Agencji Mienia Wojskowego z opłatami z tytułu najmu lub dzierżawy. 
W przypadku stwierdzenia zaległości, zgłoszenie takiego uczestnika zostanie odrzucone.  

7. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz 
osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z osobami w chodzącymi w skład 
komisji przetargowej w takim stosunku prawnym i faktycznym, że może budzić 
to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej. 

 
§ 5 

 
1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu przeprowadza komisja powołana przez 

organizatora przetargu, w składzie 3, 5 lub 7 osób. 
2. W skład komisji wchodzi przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie. 
3. Skład komisji do przeprowadzenia przetargu nie może być mniejszy niż 3 osoby.  

W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracą komisji kieruje jego zastępca. 
4. Z przeprowadzonego przetargu, komisja sporządza protokół, podlegający zatwierdzeniu, 

w terminie 3 dni roboczych, przez organizatora przetargu.  
Protokół winien zawierać informacje o: 

1) terminie i miejscu przetargu; 
2) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji; 
3) oznaczeniu i opisie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu; 
4) obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których jest przedmiotem; 
5) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem; 
6) wszystkich oferentach, wraz z proponowanymi przez oferentów stawkami czynszu 

najmu; 
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7) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez uczestników przetargu; 
8) wywoławczej stawce czynszu najmu oraz o osiągniętej najwyższej stawce albo 

informacje o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej albo 
o nie wybraniu żadnej z ofert. Przebieg licytacji, w przypadku przetargu ustnego, 
stanowi załącznik do protokołu; 

9) imieniu i nazwisku lub nazwie lub firmie podmiotu wyłonionego jako kandydat 
na najemcę; 

10) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową; 
11) dacie sporządzenia protokołu. 

5. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla organizatora przetargu, a drugi 
dla osoby ustalonej jako najemca. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie komisji 
przetargowej oraz osoba wyłoniona jako kandydat na najemcę.  

 
Rozdział II 

Organizacja przetargu. 
 

§ 6 
 

1. Dyrektor oddziału regionalnego sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza 
się na okres 21 dni w siedzibie oddziału regionalnego, a ponadto informacje o wywieszeniu 
tego w wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz 
w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach 
internetowych Agencji. 

2. Wykaz winien zawierać dane wymienione w przepisie art. 35 ust. 2 ustawy, a ponadto 
zawierać informację o miejscu zamieszczenia ogłoszenia o przetargu. 

3. Wykazu nie sporządza się w przypadku najmu zawieranego w trybie § 3 ust. 3 Regulaminu,  
jeżeli czas na jaki jest wynajmowana nieruchomość nie jest dłuższy niż 3 miesiące.  
 

 § 7 
 

Po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1, ogłoszenie o przetargu podaje się do 
publicznej wiadomości, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, 
poprzez: 

1)  wywieszenie w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji w Warszawie – w każdym 
przypadku; 

2)  zamieszczenie na stronie internetowej Agencji – w każdym przypadku; 
3)  wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie: 

• obligatoryjnie w przypadku nieruchomości, których wywoławczy czynsz bazowy 
z tytułu najmu wynosi co najmniej 2000,00 zł, 

• fakultatywnie w przypadku nieruchomości, których wywoławczy czynsz bazowy 
z tytułu najmu nie przekracza 2000,00 zł. W tym przypadku zamieszczenie 
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wyciągu z ogłoszenia o przetargu uzależnione jest od kosztów publikacji 
ogłoszenia i zasadności jego zamieszczenia; 

4)  bezpośrednią informację skierowaną do potencjalnych najemców – fakultatywnie; 
5)  informację umieszczoną na obiekcie przeznaczonym do wynajmu – w każdym 

przypadku; 
6)  w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (np. ogłoszenie w miejscach 

wywieszania publicznych ogłoszeń) – w każdym przypadku. 
  

§ 8 
 

Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać w szczególności informacje o: 
1) danych wymienionych w art. 35 ust. 2 ustawy; 
2) formie przetargu oraz jego organizatorze; 
3) czasie obowiązywania umowy najmu; 
4) preferowanej lub dopuszczalnej formie zagospodarowania nieruchomości; 
5) zobowiązaniach ciążących na najemcy; 
6) zasadach waloryzacji czynszu i uprawnieniu wynajmującego wynikającym z art. 685 KC; 
7) wywoławczej stawce czynszu bazowego z tytułu najmu; 
8) terminie i miejscu składania ofert na przetarg pisemny; 
9) terminie i miejscu przetargu; 
10) wysokości wadium, jego formie, terminie i miejscu wniesienia; 
11) terminie i miejscu, w którym należy się zapoznać ze wzorem umowy najmu 

i z dodatkowymi warunkami przetargu (jeżeli występują) oraz o obowiązku złożenia    
pisemnego oświadczenia o zaakceptowaniu ich postanowień bez zastrzeżeń; 

12) obowiązku złożenia oświadczenia przez uczestnika przetargu o zapoznaniu się ze stanem 
prawnym, technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu i że nie będzie wnosił 
roszczeń z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu  
w stosunku do Agencji; 

13) obowiązku złożenia przez uczestnika przetargu oświadczenia o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję w związku z prowadzonym          
przetargiem; 

14) sposobie ustalania i wysokości postąpienia; 
15) zasadach i terminach zwrotu wadiów; 
16) terminie zawarcia umowy najmu z podmiotem ustalonym w przetargu jako kandydat 

na najemcę; 
17) możliwości odwołania przetargu z ważnych powodów; 
18) możliwości zamknięcia przetargu pisemnego bez wybrania którejkolwiek oferty; 
19) możliwości zawarcia umowy najmu z osobą wyłonioną w przetargu wyłącznie 

po zatwierdzeniu protokołu z przetargu przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji; 
20) skutkach niezawarcia umowy najmu przez osobę, która przetarg wygrała; 
21) terminach przeprowadzenia poprzednich przetargów - w razie ogłoszenia kolejnego 

przetargu. 
22) obowiązku okazania przez uczestnika przetargu dokumentu tożsamości; 
23) obowiązku przedstawienia przez uczestnika przetargu aktualnego wypisu z centralnej 
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ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą; 

24) obowiązku przedstawienia przez uczestnika przetargu aktualnego odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego, w przypadku podmiotów wpisanych do KRS; 

25) obowiązku przedstawienia przez uczestnika przetargu dokumentu pozwalającego 
na określenie nazwy, siedziby i osób uprawnionych do reprezentacji, w przypadku  
podmiotów innych niż wymienione w pkt. 22-24. 

 
§ 9 

 
1. Wadium wnosi się w formie przelewu pieniężnego na rachunek bankowy Agencji. 
2. Wadium określa się w wysokości od 1 do 3 miesięcznego czynszu liczonego według stawki 

wywoławczej (netto). 
3. Wadium musi być wniesione nie później niż na 3 dni przed terminem przetargu, przy czym 

za datę wpływu przyjmuje się dzień ujawnienia środków pieniężnych na rachunku 
bankowym Agencji. 

4. Wadium zwraca się osobom, które nie zostały wyłonione jako najemcy, niezwłocznie 
po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż po upływie 3 dni roboczych od dnia 
zamknięcia lub odwołania przetargu. 

5. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet gotówkowej 
kaucji gwarancyjnej, o ile w takiej formie kaucja ma być przez oferenta wniesiona. 

 
 § 10 

 
1. Wywoławczą stawkę czynszu najmu ustala organizator przetargu, na poziomie stawek 

rynkowych. 
2. W przypadku zawierania umowy najmu lokalu na podstawie § 3 ust. 3, wysokość czynszu 

najmu określa się w wysokości nie niższej niż stawki rynkowe. 
 

Rozdział III 
Przetarg pisemny. 

 
§ 11 

 
1. Przed organizacją przetargu pisemnego, komisja przetargowa ustala wagi cech które będą miały 
wpływ na wybór oferty. Wagi te, jako również wzór matematyczny wiążący wagę z kryterium 
wyboru oferty, muszą być opublikowane w ogłoszeniu przetargowym. 
2. W wyznaczonym terminie do składania ofert, nie później niż 3 dni przed terminem przetargu, 
osoby przystępujące do przetargu składają, w zamkniętych i opisanych kopertach, pisemne oferty, 
które winny zawierać: 

1) imię, nazwisko, PESEL i adres, w przypadku osób fizycznych; 
2) imię, nazwisko, siedzibę, PESEL, NIP, aktualny wypis z centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej (nie starszy niż 3 miesięczny), w przypadku 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; 
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3) nazwę, siedzibę, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 3 

miesięczny), w przypadku  podmiotów wpisanych do KRS; 
4) dokumenty pozwalające na określenie nazwy, siedziby i osób uprawnionych 

do reprezentacji, w przypadku podmiotów innych niż wymienione w pkt 1-3; 
5) oferowaną stawkę czynszu za najem nieruchomości; 
6) rodzaj planowanej na nieruchomości działalności gospodarczej; 
7) proponowane, ewentualne nakłady inwestycyjne; 
8) datę sporządzenia i podpisy osób składających ofertę; 
9) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (jeżeli występują), warunkami 

zawarcia umowy, wzorem umowy najmu oraz przyjęciu ich postanowień bez zastrzeżeń; 
10) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że umowa najmu z osobą, która przetarg 

wygrała będzie mogła być zawarta wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu 
przetargowego przez organizatora przetargu; 

11) oświadczenie uczestnika przetargu o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym 
 i faktycznym przedmiotu przetargu i że nie będzie wnosił z tego tytułu oraz z tytułu 
ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu roszczeń w stosunku do Agencji; 

12) Oswiadczenie o przyjęciu do wiadomości, że umowa najmu z osobą, która przetarg 
wygrała będzie mogła być zawarta wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu z przetargu, przez 
Dyrektora Oddziału Regionalneg w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego;  

13) oświadczenie uczestnika przetargu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przez Agencję w związku z prowadzonym przetargiem; 

14) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu. 
  

§ 12 
 

1. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi 
określone w przetargu. 

2. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 
3. W części jawnej przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożyli oferty przetargowe; 
4. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej (lub jego zastępca): 

1) otwiera przetarg, przekazując oferentom informacje, o których mowa w § 8 pkt 1-5, 11-13; 
2) sprawdza tożsamość oferentów oraz pełnomocnictwa notarialne albo z notarialnie 

poświadczonym podpisem, w przypadku reprezentacji oferentów przez pełnomocników; 
3) podaje liczbę otrzymanych ofert; 
4) członkowie Komisji przetargowej składają oświadczenia na okoliczność określoną 

w § 4 ust. 7; 
5) o ile po wypełnieniu oświadczeń, o których mowa w pkt. 4, przez osoby wchodzące 

w skład komisji przetargowej, wyjdzie na jaw, że osoba (osoby) wchodząca w skład 
komisji przetargowej pozostaje w związku prawnym lub faktycznym z uczestnikiem 
(uczestnikami) przetargu, mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności, 
wstrzymuje czynności przetargowe, a sprawę przekazuje organizatorowi przetargu 
celem zajęcia stanowiska; 

6) informuje uczestników przetargu, że o terminie dalszych czynności przetargowych zostaną 
powiadomieni pisemnie, przy czym, w przypadku potwierdzenia się zarzutu określonego 
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w pkt 5, organizator przetargu odwołuje osobę (osoby) wchodzącą w skład komisji 
przetargowej i powołuje w to miejsce inną osobę (osoby); 

7) w terminie, o którym mowa w pkt 6, przewodniczący komisji przetargowej informuje 
uczestników przetargu o stanowisku organizatora przetargu w sprawie określonej w pkt 5, 
a w przypadku zmiany składu komisji przetargowej, informuje także o składzie komisji. 

5. Komisja przetargowa: 
1) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert; 
2) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez obecnych oferentów; 
3) weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej 

przetargu; 
4) zawiadamia obecnych oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu; 
5) zawiadamia obecnych oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 

6. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli: 
1) nie odpowiadają warunkom przetargu określonym w ogłoszeniu przetargowym; 
2) zostały złożone po wyznaczonym terminie; 
3) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści; 
4) nie zawierają wymaganych załączników. 

7. Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz inne 
kryteria (cechy) wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty. 

8. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert 
oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych 
ofert oraz sporządza protokół. 

9. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy 
przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. 

10. Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie dodatkowego 
przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. 

11. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia 
ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo 
trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 

12. Z przeprowadzonego przetargu, komisja sporządza protokół, który podpisują przewodniczący 
oraz członkowie komisji.  

13. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą zatwierdzenia protokołu przez organizatora 
przetargu. 

14. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie (za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru) wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 
3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

 
Rozdział IV 

Przetarg ustny. 
 

§ 13 
 

1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej 
dokumenty oraz złożyć oświadczenia wymienione w ogłoszeniu o przetargu. 
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2. Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden 
uczestnik  zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej. 

 
§ 14 

 
1. Przewodniczący komisji przetargowej (lub jego zastępca) otwiera przetarg, przekazuje 

uczestnikom przetargu informacje o wywoławczej stawce czynszu bazowego z tytułu najmu, 
podaje do wiadomości imiona i nazwiska, firmy lub nazwy osób prawnych lub innych 
podmiotów, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu. 

2. Przewodniczący komisji przetargowej (lub jego zastępca) informuje uczestników przetargu, 
że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej stawki, dalsze postąpienia nie zostaną 
przyjęte. 

3. O wysokości postąpienia decydują każdorazowo uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1 % wywoławczej stawki czynszu w zaokrągleniu do pełnych 
dziesiątek złotych. Minimalną wysokość postąpienia podaje przewodniczący (lub jego 
zastępca) przed rozpoczęciem licytacji. 

4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia stawki czynszu. 
5. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie 

ostatnią, najwyższą stawkę czynszu i ogłasza imię i nazwisko osoby albo nazwę firmy lub 
innego podmiotu, która ją zaoferował. 

6. Z przeprowadzonego przetargu, komisja sporządza protokół, który podpisują członkowie 
komisji oraz osoba, która została ustalona jako kandydat na najemcę. 

7. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą zatwierdzenia protokołu przez organizatora 
przetargu.   

8.  
Rozdział V 

Postanowienia końcowe. 
 

§ 15 
 

1. Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do przetargów ustnych i pisemnych. 
2. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym 

niż 2 tygodnie od daty jego zamknięcia, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, organizator 
przetargu przeprowadza drugi przetarg. 

3. Drugi przetarg przeprowadzany jest według zasad obowiązujących w pierwszym przetargu 
z wyłączeniem postanowień § 6 oraz § 10. 

4. Stawka wywoławcza w drugim przetargu może być obniżona maksymalnie o 30 % stawki 
wywoławczej obowiązującej w pierwszym przetargu, z zastrzeżeniem dolnej granicy 
określonej w § 16 ust. 2, po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji Mienia Wojskowego na 
obniżenie wywoławczej stawki czynszu wydanej w formie Zarządzenia.  
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§ 16 

 
1. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 2 

tygodnie od daty jego zamknięcia, ale nie dłuższym niż 3 miesiące, nieruchomość może być 
wynajęta poprzez organizowanie kolejnych przetargów. 

2. Kolejne przetargi przeprowadzane są według zasad obowiązujących w pierwszym przetargu 
z wyłączeniem postanowień § 6 oraz § 10, przy czym stawkę wywoławczą można ustalić 
w wysokości, nie niższej niż granica opłacalnej rentowności (nie mniej niż zero), obliczonej 
jako iloraz przychodów minus koszty do przychodów razy 100 %. 

3. Kosztem utrzymania nieruchomości jest suma: 
a) opłata z tytułu TZ (jeśli została naliczona); 
b) opłaty za media;  
c) opłaty eksploatacyjne; 
d) ubezpieczenie. 

 
§ 17 

 
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli: 

1) nikt nie przystąpił do przetargu; 
2) żaden z uczestników przetargu pisemnego nie zaoferował stawki czynszu z tytułu najmu 

wyższej od stawki wywoławczej; 
3) żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia; 
4) komisja przetargowa stwierdziła, że żadna z ofert nie spełnia warunków przetargu. 

 
§ 18 

 
1. W przypadku niezatwierdzenia protokołu przetargowego przez organizatora przetargu, 

przetarg przeprowadza się ponownie. 
2. Zatwierdzony protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia 

umowy najmu. 
3. Z zastrzeżeniem terminów określonych w § 19: 

1) umowę najmu zawiera się z osobą (podmiotem), która została wyłoniona w przetargu 
jako kandydat do jej zawarcia, w terminie 45 dni od daty zatwierdzenia protokołu przez 
organizatora przetargu; 

2) organizator  przetargu jest obowiązany powiadomić w formie pisemnej osobę (podmiot), 
która została wyłoniona w przetargu jako kandydat na najemcę nieruchomości o miejscu i 
terminie zawarcia umowy najmu, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia 
protokołu z przetargu przez jego organizatora. Wyznaczony termin nie może być krótszy 
niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
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§ 19 

 
1. 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, za pośrednictwem organizatora przetargu.  

2. W przypadku zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu przez 
uczestnika przetargu, zgodnie z regulaminem przetargowym, organizator przetargu 
jest zobowiązany przesłać skargę do Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w terminie 
7 dni od daty otrzymania wraz z wyjaśnieniami oraz dokumentami mającymi wpływ na jej 
rozstrzygniecie. 

3. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. 1, organizator przetargu wstrzymuje 
czynności związane z zawarciem umowy najmu. 

4. Prezes Agencji rozpatruje skargę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
5. Prezes Agencji może uznać skargę za zasadną i unieważnić przetarg albo uznać skargę 

za niezasadną. 
6. Po rozpatrzeniu skargi Prezes Agencji zawiadamia skarżącego, a organizator przetargu 

wywiesza niezwłocznie, na okres 7 dni, w swojej siedzibie informację o sposobie 
rozstrzygnięcia skargi. 

7. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych 
z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, organizator 
przetargu podaje do publicznej wiadomości, wywieszając w swojej siedzibie na okres 7 dni 
informację o wyniku przetargu, która powinna zawierać: 
1) datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu; 
2) oznaczenie i opis nieruchomości; 
3) liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu; 
4) wywoławczą stawkę czynszu oraz najwyższą stawkę osiągniętą w przetargu albo 

informację o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert; 
5) imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako najemca nieruchomości. 

  
§ 20 

 
1. Wynajem lokali na zasadach określonych § 3 ust. 3 w związku z § 6 ust. 3 może nastąpić 

po przeprowadzeniu rokowań przez komisję powołaną decyzją dyrektora oddziału 
regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, w składzie od 3 do 6 osób. 

2. Skład komisji nie może być mniejszy niż 3 osoby.. 
3. Wymagane quorum komisji przy przeprowadzaniu rokowań wynosi 3 osoby, gdzie 

w przypadku nieobecności przewodniczącego, pracą komisji kieruje jego zastępca. 
4. Z przeprowadzonych rokowań, komisja sporządza protokół, podlegający zatwierdzeniu, 

w terminie 3 dni roboczych, przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia 
Wojskowego w Warszawie. Protokół winien zawierać informacje o: 

1) terminie i miejscu rokowań; 
2) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji; 
3) oznaczeniu i opisie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań; 
4) obciążeniach nieruchomości; 
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5) danych oferenta wymienionych w § 11 ust. 2 pkt 1-4; 
6) proponowanej przez oferenta stawce czynszu z tytułu najmu; 
7) stawce czynszu z tytułu najmu ustalonej w trakcie rokowań; 
8) czasie obowiązywania umowy najmu; 
9) dacie sporządzenia protokołu. 

5. Protokół z przeprowadzonych rokowań sporządza się w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla wynajmującego, drugi dla osoby 
ustalonej jako najemca. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie komisji oraz 
osoba wyłoniona jako najemca.   

 
§ 21 

 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje poprzez jego uchylenie i przyjęcie nowego 

regulaminu. 
3. W sprawach nie ujętych i nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy  o których mowa § 1 ust. 2 pkt 3 i 4 niniejszego Regulaminu. 



.......................................................                                    Warszawa, dnia ................................ 
/imię nazwisko i adres oferenta lub nazwa firmy/ 
 
…………………….…………..… 
 
………………………………….. 
 
Tel. Kontaktowy .…………………………../email: ………………………….. 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

UCZESTNIKA  PRZETARGU 

 

Ja niżej podpisany/a działając w imieniu własnym/reprezentując spółkę pod firmą 

...................................... z siedzibą w przy ul. …………………, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …….., ….Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS …………………./prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą ………………………………………………………………, 

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

tzw. CEDIG* legitymujący/ca się dowodem osobistym nr......................................... 

zamieszkały/a* w ……………………………………… przy ul.....................………………. 

oświadczam, że: 

1. zapoznałem/łam się z „Regulaminem określającym zasady i tryb przeprowadzania 

przetargów na najem (dzierżawę) nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa, pozostających w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego Oddziału 

Regionalnego w Warszawie”, ogłoszeniem na najem, warunkami wynajmu 

nieruchomości i wzorem umowy najmu oraz, że akceptuje ich postanowienia bez 

zastrzeżeń;  

2. przyjmuję do wiadomości, że umowa najmu gruntu, na którym posadowiony jest garaż 

o lokalizacji czasowej o numerze ewidencyjnym 3G-256 usytuowanego przy  

ul. Filtrowej 65 w Warszawie, będzie zawarta po zatwierdzeniu protokołu z przetargu 

przez Dyrektora Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego, 

w terminie do 45 dni od daty jego zatwierdzenia; 

3. dokonałem/łam wizji części nieruchomości zabudowanej garażem o lokalizacji 

czasowej nr ewid. 3G-256 usytuowanej przy ul. Filtrowej 65 w Warszawie,  

w szczególności w aspekcie przydatności nieruchomości do zamierzonego używania, 

znajomości stanu technicznego oraz świadomości możliwości wykorzystania części 

nieruchomości oraz wysokości nakładów jakie należy ponieść, w celu przystosowania 



nieruchomości do własnej działalności. Zobowiązaniu do samodzielnego dokonania  

na własny koszt wszelkich niezbędnych zmian w obrębie nieruchomości, potrzebnych 

do korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem, bez domagania się ich 

zwrotu od Wynajmującego. Zobowiązaniu do uzyskania pisemnej zgody 

Wynajmującego na dokonanie zamierzonych zmian przed przystąpieniem do prac,  

po uprzednim przedstawieniu Wynajmującemu szczegółowy zakres planowanych prac 

oraz uzyskaniu w razie potrzeby wszelkich wymaganych przepisami prawa i ustawy  

z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) 

oraz zobowiązanie do przedłożenia uzyskanych zgód Wynajmującemu przed 

rozpoczęciem prac; 

4. przyjmuję do wiadomości, że nieruchomość nie posiada świadectwa charakterystyki 

energetycznej (certyfikatu energetycznego); 

5. przyjmuję do wiadomości, że teren nieruchomości usytuowanej przy ul. Filtrowej 65 

w Warszawie jest objęty nadzorem konserwatora zabytków; 

6. przedłożone przeze mnie dokumenty są aktualne na dzień przetargu;  

7. nie posiadam jakichkolwiek zaległości finansowych względem Agencji Mienia 

Wojskowego, również wobec byłej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; 

8. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Mienia 

Wojskowego z siedzibą w Warszawie, w związku z przetargiem na najem 

nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ................................................................................. 
                                                                            /podpis uczestnika przetargu, ewentualnie pieczątka imienna, pieczęć firmy/ 
 
 
 
 
* (niepotrzebne skreślić) 



                                                                         
załącznik do ogłoszenia    
przetargu nr …/2017 

 
(Treść do wykorzystania w oświadczeniu w formie aktu notarialnego 

o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt  4 i 5 kpc) 
 

 
 
§1. Stawający oświadcza, że w dniu ....................................  zawarł z Agencją Mienia 

Wojskowego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 26A Oddziałem 
Regionalnym w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmżynskiej 9   
umowę najmu nr........... w treści, której zobowiązał się do opuszczenia i wydania 
Wynajmującemu przedmiotu najmu oznaczonego nr ewid. ………. o pow. całkowitej 
………. m2, usytuowanego przy ul……………… w Warszawie, znajdującym  
się na działce ew. nr……..obręb  .......... o pow. ...........m2, opisanej w KW  
nr ……………………….- po wygaśnięciu lub rozwiązaniu  najmu w terminie wskazanym 
przez AMW w rozwiazaniu umowy oraz do obowiązku zapłaty czynszu i innych opłat 
wynikających z umowy, w tym odsetek, odszkodowań, kar umownych i kosztów 
egzekucji wynikających z umowy. 

  
§2. Pan/Pani ........................................................... oświadcza, że poddaje się egzekucji wprost 

z niniejszego aktu - stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania 
cywilnego, w zakresie obowiązku wydania lokalu opisanego w § 1, przy czym 
zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie tego obowiązku jest rozwiązanie 
umowy najmu lub jej wygaśnięcie wskutek upływu czasu na jaki została zawarta.  

 
§3. Pan/Pani ............................. oświadcza, że zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Agencji 

Mienia Wojskowego czynszu brutto wraz z odsetkami w przypadku opóźnienia  
w płatności w terminie do 10-tego każdego miesiąca, oraz wynagrodzenia za bezumowne 
korzystanie z lokalu w wysokości miesięcznie 200 % czynszu brutto wraz z odsetkami w 
przypadku opóźnienia w terminie jego płatności i co do każdego z tych zobowiązań 
poddaje się rygorowi egzekucji wprost z tego aktu   
do maksymalnej kwoty w wysokości ………………………………… złotych (słownie: 
…………………………………………………………………………. złotych i 00/100), 
stanowiącej w dniu złożenia niniejszego oświadczenia 12–krotności miesięcznego 
czynszu brutto wraz z opłatami za media komunalne i obowiązującym podatkiem VAT, 
stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 i 5 kpc, przy czym zdarzeniem, od którego 
uzależnione jest wykonanie tego obowiązku jest upływ wskazanego w umowie terminu 
zapłaty czynszu lub upływ terminu zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie  
z nieruchomości. Agencja Mienia Wojskowego będzie mogła wystąpić o nadanie temu 
aktowi klauzuli wykonalności w terminie 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia lub 
rozwiązania umowy najmu. 
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