
                                                                                        Warszawa, dnia …………………… 

OGŁOSZENIE Nr 206/2017 

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE 
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO 

działając na podstawie art. 55, 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia 
Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1456), art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) 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 ze zm.) podaje do publicznej 
wiadomości, że: 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony nr 206/2017                                                                                  

na najem na czas nieoznaczony garaży przy ul. Nowodworskiej w Janówku 

Pierwszym, usytuowanych na działkach ewidencyjnych o numerach 241/5 i 241/6                   

o łącznej powierzchni 0,1503 ha, KW Nr WA1M/00044839/3 

 

Pozycja 
przetargowa Numer i powierzchnia garażu   

1. Garaż o nr ew. OR-850 (14)  o pow. 19,00 m2 

2. Garaż o nr ew. OR-852 (19)  o pow. 19,00 m2 
 
 
Opisane wyżej przedmioty najmu zostały ujęte w wykazie wywieszonym w dniach 12.09.2017 r. do 
dnia 03.10.2017 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Oddziale Regionalnym Agencji Mienia 
Wojskowego w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 9, 04-247 Warszawa oraz Urzędu Gminy 
Wieliszew przy ul. Modlińskiej 1, 05-135 Wieliszew, a także zamieszczonym na stronie internetowej 
Agencji Mienia Wojskowego www.amw.com.pl. Informacja prasowa o wykazie ukazała się                 
w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 12.09.2017 r. 

Ogłoszenie Nr 164/2017 o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem ww. nieruchomości zostało 
opublikowanie w dniach 04.10.2017 r. do 18.10.2017 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Oddziale 
Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 9, 04-247 Warszawa 
oraz Urzędu Gminy Wieliszew przy ul. Modlińskiej 1, 05-135 Wieliszew, a także zamieszczonym na 
stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego www.amw.com.pl.  
Przetarg zorganizowany w dniu 23.10.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.  
 
Przedmiotem każdej umowy najmu są nieruchomości położone w Janówku Pierwszym przy                                      
ul. Nowodworskiej, znajdujące się na działkach ewidencyjnych o numerach 241/5 i 241/6 o pow. 
0,1503 ha z obrębu Janówek I, na której usytuowane są garaże o konstrukcji stałej, każdy                              
o powierzchni 19,00 m2 o numerach ewidencyjnych: OR-850 (14), OR-852 (19). 

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


Pozycja numer 1 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na najem garażu o numerze ewidencyjnym OR-850 (14)                  
o powierzchni 19,00 m2 w Janówku Pierwszym przy ul. Nowodworskiej, znajdującego się na 
działkach o nr 241/5 i 241/6 obrębu Janówek I o pow. 0,1503 ha, opisanych w KW                                                   
nr WA1M/00044839/3. 

Pozycja numer 2 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na najem garażu o numerze ewidencyjnym OR-852 (19)                  
o powierzchni 19,00 m2 w Janówku Pierwszym przy ul. Nowodworskiej, znajdującego się na 
działkach o nr 241/5 i 241/6 obrębu Janówek I o pow. 0,1503 ha, opisanych w KW                                         
nr WA1M/00044839/3. 

Wywoławczy miesięczny czynsz z tytułu najmu  
dla jednego garażu - 30,00 zł netto. 

Wadium- 90,00 zł. 
Minimalne postąpienie - 1,00 zł (nie niższe niż 1% wywoławczej stawki 

czynszu, 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 miejsca postojowego, jego stanu technicznego, użytkowego i funkcjonalnego, 
przydatności miejsca postojowego do użytku oraz koniecznych nakładów jakie będzie musiał 
ponieść; 

- przystosowania przedmiotu umowy najmu do własnych potrzeb we własnym zakresie i na 
swój koszt, 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 zmiany Najemca 
będzie mógł wykonać po uprzednim uzyskaniu zgody Najemcy oraz zgód wymaganych przepisami 
prawa. 

- utrzymywania w należytym stanie użytkowym i estetycznym przedmiotu umowy najmu oraz 
wszystkich elementów infrastruktury.  



 
 

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości 
co najmniej trzykrotnej miesięcznej stawki opłat czynszu brutto 
zaoferowanej w przetargu (pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium). Kwota ta będzie 
zdeponowana przez Agencję Mienia Wojskowego na wydzielonym koncie przez cały okres trwania 
najmu. Dokonanie ww. wpłaty będzie warunkiem podpisania umowy najmu i wydania przedmiotu 
najmu; 

- 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 nieruchomości najemcy, 

- 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 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 garażu będącego 
przedmiotem przetargu oraz numer przetargu, a także nazwę osoby fizycznej lub prawnej będącej 
uczestnikiem przetargu. 

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 30.11.2017 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. 
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, 
- 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 2016 r. 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 pełnomocnika - przedstawienia oryginału pełnomocnictwa notarialnie                                    

z poświadczonym podpisem lub kopii pełnomocnictwa potwierdzonej notarialnie za zgodność                   
z oryginałem, 

- w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim - złożenia oświadczenia 
małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągniecie zobowiązań wynikających z umowy najmu. 

 
 
 
Przetargi odbędą się 12 grudnia 2017 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego 

Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 9,  
w sali przetargowej nr 005. 

 
Pozycja numer 1 - o godzinie 12:00 

Pozycja numer 2 - o godzinie 13:00 

 
 

 

 

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 nieruchomości 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. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia 
Wojskowego w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 9, lub telefonicznie (22) 326-10-80 w dniach                   
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Garaż można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Zespołu 
Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Paderewskiego 3A,                               
tel. (22) 775-29-88 lub (22) 775-25-81.  
 
Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone od dnia 16.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r. na 
tablicach ogłoszeń: 

1. Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9 oraz 
opublikowane na stronie internetowej www.amw.com.pl i Biuletynie Informacji Publicznej.  
2. Urzędu Gminy Wieliszew, ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew.  

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