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REGULAMIN PRZETARGOWY
ODDZI AŁU RE GIONALNE G o AGENCJI MIENIA wo JSKowE Go

W KRAKOWIE
dla przetargów na najem/dzierżalvę nieruchomości znajdujących się
w zasobie Agencji Mienia Wojskowego oraz nieruchomości czasowo

niewykorzystywanych tlży czonvch Agen ci i Mienia Woi s kowe go

SŁowNICZEK

$1
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Agencji - naleŻy przez to rozumieÓ Agencję Mienia Wojskowego, działającą na
podstawie przepisów ustawy z dnla 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego,

2. ustawie - naleŻy pIZeZ to rozumieć ustawę z dnla 21 sierpnia I99] r. o gospodarce
nieruchomościami,

3. nieruchomości - naleŻy przez to rozumieó grunt zabudowany lub niezabudowany oraz
lokal uzy.tkowy stanowiący budynek lub jego wyodrębnioną częśó wykorzystywaną na
cele inne niz cele mieszkaniowe,

4' nieruchomoŚci czasowo niewykorzystywane j - należy pTzezto rozumieÓ nieruchomość
czasowo niewykorzystywaną przez resort obrony narodowej lub jej częśc, zabudowaną
lub niezabudowaną uŻyczoną Agencji na podstawie art. 50 ustawy z dnla 10 lipca 2015
r. o Agencji Mienia Wojskowego,
umowie - naleŻy przeż to rozumieÓ umowę najmu lub dzierżawy, której stroną jest
którą zami erza zawtzeć Agencj a Mienia Woj skowego'
najmie - naleŻy przez to.ilpzumieÓ również dzietżawę, jeŻe|i z treści regulaminu

lub

wynika tnaczej,
7 . naj emcy - należy przęz to rozumię c rownięŻ dzieżawcę, jeżeli z treści regulaminu nie

wynika tnaczej,
8. czynszu/stawce czynszu - naleŻy pTzez to rozumieó kwotę/warloŚć czynszu

miesięcznego przed jej powiększeniem o podatek VAT,
9. organizatorze przetargu - naleŻy przez to rozumieó dyrektora oddziału regionalnego

Agencji, w którego właściwości terytorialnej połozona jest nieruchomość będąca
przedmiote m przetar gu lub umowy,

10. uczestniku przetargu lub oferencie - należy przez to rozumieÓ osoby, ktore zŁoŻyły
o1-ertę w przetargu pisemnym lub stawiły się w celu uczestnictwaw przetargu ustnym, po
spełnieniu wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu,

1 1. użyczającym, wojskowym użytkowniku, stronie wojskowej - naleŻy przezto rozumieó
instytucj ę lub j ednostkę reprezentuj ącą resor1 obrony narodowej .

rue

5.

6.



ORGAI{IZACJA PI{ZETARGU

$2
1. Przetargna najem może byó przeprowaclzony przy zastosowanirr następujących form:

1) ptzetarguustnego nieograniczonęgo'
2) przetarguustnego ograniczonego,
3) przetargupisemnego nieograniczonego,
4) przetargupisemnego ograniczonego.

2. O zastosowanej forrnie przetargu decyduje organizator przetargu.
3. Przetargustny ma na celu uzyskanie najwyzszego czynszu.
4. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
5' Przetarg ograniczony organizuje się w szczególnych okolicznościach faktycznych,

prawnych bądŹ ekoncrmicznych, jeŻelt zastosowanie tej formy pozostaje wzgodzie
zzasadamt prawidłowej gospodarki rrierrrchomościami i interesem Skarbu Państwa.

6. W przetargu mogą brać udztał osoby ftzyczne, osoby prawnę i inne podmioty, po
spełnieniu wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu.

7. W jednym ogłoszeniu o przetargu moŻnazamies'zczać informacje o przetargach na więcej
niz j edną nieruchomość'

8. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo wniesienia skargi na czynności zwtązane
Zplzęptowadzeniem przetargu clo Prezesa Agencji, za poŚrednictwem dyrektora oddziału
regionalnego Agencji, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub
doręczenia zawiaclonrienia o wyniku przetargu pisemnego. Za termtn złożęnta skargi
uznaje się datę doręczenia skargi do siedziby właściwego oddziału regionalnego.

1.

2.
a
J.

s3
Czynności związane Z ptzepTowadzeniem przetargu pzeprowadza komisja powołana
pTzez dyrektora oc1działu regionalnego, w składzie od 3 do 7 osób.
W skład komisji wcłrodzi przewoclniczący, oTaz członkowie komisji'
W przetargu nie mogą uczestniczyó osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz
osoby bliskie tym osobom, a takŻe osoby' które pozostĄą z członkami komisji
przetargowej wtakim stosunkuprawnym lub faktycznym,żemoŻebrrdzió to uzasadnione
wątpliwości co do bezsfronności komisji przetargowej.
Na okoliczność określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu zarówno komisja przetargowa
jak i uczestnicy przetargu składają stosowne oświadczenia.
Protokól winien zawierać iiffiormhcje o:

l) terminie i miejscu prze|argu,
2) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji,
3) oznaczenlu i opisie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
4) obciążeniach nieruchomości i zobowtązaniach, ktorych jest przedmiotem,
5) wyiaśnieniach i oświadczęniach złoŻonych ptzęZuczestników przetargu,
6) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetarguwraz zuzasadnteniem,
7) wszystkich oferentach, wraz Z proponowanymi przez oferentów stawkami czynszu

najmu, wywoławczej stawce czynszu najmu oraz o osiągniętej nĄv'ryŻszej stawce
albo informacje o złoŻonych oferlach wTaZ z uzasadnieniem wyboru
najkorzystniejszej lub o niewybraniu żadnej z ofeft. Przebieg lic1'tacji' w przypadku
przetargu ustnego' stanowi załączntk do protokołu,

8) imieniu i nazwisku, nazwie lub firmie podnriotu wyłonionego jako kandydat na
najemcę,

9) uzasadnieniu rczstrzy gnięó podj ęty ch przez komi sj ę ptzetar gow ą,
10) dacie sporuądzenia protokołu.

4.

5.
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Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących
egzemplaruach, z których jedenprzęZnaczony jest dla organizatoraprzetargu' a drugi dla
osoby ustalonej jako kandydat na najemcę.
Protokół podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oruz podmiot
wyłoniony jako kandydat na najemcę.
Podpisany protokół stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.
Przetatg uwaŻa się zamknięty z chwilą podpisania protokołu przeprowadzonego przez
przewodniczącego i członków komisji przetargowej oraz wyłonionego kandydata na
najemcę, a w przypadku, gdy nie wyłoniono kandydata na najemcę lub kandydat na
najemcę odmawia podpisania protokołu - z chwilą podpisania protokołu przez
przewodnic Zącego i członków komisji.

s4
Dyrektor oddziaŁu regionalnego sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomośct przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz ten wywiesza się na okres
21 dni w siedzibie oddziału regionalnego, atakŻe zamieszcza na stronie internetowej
Agencji i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o zamie szczeniuwykazu podaje
się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oTaz w inny sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Wykaz winien zawierac dane wymienione w przepisie art. 35 ust. 2 ustawy, a ponadto
zawierac informację o miejscu wywieszenia i publikacji wykazu.
obowiązek o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy oddania nieruchomości w najem,
dzierŻawęIub uŻyczenie na czas oznaczony do 3 miesięcy.

$s
Po upływie terminu, o którym mowa $4 ust. 1 niniejszego regulaminu, ogłoszenie
o przetargu podaje się do publicznej wiadomości' co najmniej na 14 dni przed

W znaazonym terminem przetargu, poprzez:
1) wywieszenie w siedzibie krakowskiego oddziału regionalnego Agencji,
2) zamieszczenie na stronie internetowej Agencji,
3) bezpośrednią informację skierowaną do potencjalnych najemców,
4) informację umieszczoną na obiekcle ptzeznaczonym do wynajmu,
5) w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
6) publikację w prasie wypiągu z ogłoszenia o przetargu, który jest skróconą formą

ogłoszenia. '

ogłoszenie o przetargu powinno zawietac w szczególnoŚci informacje o:

1) danych wymienionych w art. 35 ust. 2 ustawy, a w tazie ogłoszenia drugiego
i kolejnych przetargow równieŻ terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów,

2) formie przetargu oraz jego organrzatorze,
3) czasie obowiązywania umowy najmu,
4) preferowanej lub dopuszczalnej formie zagospodarowanianieruchomości,
5) zobowiązaniach ciąŻących na najemcy,
6) zasadach wa\oryzacjl cZynsZU i uprawnieniu wynajmującego wynikającym

z ań. 685lKC,
]) wywoławczej stawce czynszunajmu,
8) terminie i miejscu składania ofert na ptzetarg pisemny,
9) terminię i miejscu przetargu,
10) wysokości wadium, jego formie, terminie i miejscu wniesienia oraz skutkach

uchylenia się od zawarcla umowy najmu,

2.



11)

r2)

13)

r4)

terminie i miejscu, w którym na|eŻy się zapoznac ze wzorem umowy najmu
i z dodatkowymi warunkami przetargu fieŻeli występują) otaz o obowiązku
złoŻęnta pisemnego oświadczenia o zaakceptowaniu ich postanowień bez
zaslrzeŻen,
obowiązku zŁoŻenia przez uczestnika przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze
stanem prawnym' technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu i ze nie będzie
ztego tytułu oTazztytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu wnosił
żadnych roszczen w stosunku do Agencji,
obowiązku złoŻenta przez uczestnika przetargu oświadczenia o wyraŻeniu zgody
na przetwarzanie danyclr osobowych przez Agencję w związku z prowadzonym
przetargiem,
w przypadku osoby ftzycznej lub osoby fizycznej prowadzącej działalnośó
gospodarczą będącej w związku małżeńskim, złoŻenia pisemnego oświadczenia
małzonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań rłynikających Z umowy
najmu,

15) sposobie ustalania i rłysokości postąpienia'
16) zasadach i tęrminach zwrotu wadiów,
17) terminie zawarcia umowy najmu z podmiotem ustalonym w przetargu jako

kandydat na najemcę,
1 8) mozliwoŚci odr.vołani a przetat gu z waŻny ch powodów,
19) możliwości zamknięcia przetargu pisemnego bez wybrania którejkolwięk oferty,
20) mozliwoścl zawaTcla umowy najmu z osobą wyłonioną w przetargu wyłącznie po

podpisaniu protokołu zprzetatguptzezprzewodniczącego i członków komisji oraz
podmiotu ustalonego jako najemca,

2I) skutkach nie zawarcia umowy najmu ptzez osobę, która przetargwygrała,
22) obowiązku okazania ptZęZ uczestnika przetargu dokumentu tozsamości,
Ż3) obowiązku przedstawienia przęZ uczestnika przetargu aktualnego wypisu

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku osób
fizycznych prowadzących działalnośó gospodarczą - dopuszczalny jest wydruk
elektroniczny.

24) obowiązku przedstawienia ptzez uczestnika przetargu aktualnego odpisu
z Krajowego Rejestru Śąclowego, w przypadku podmiotów wpisanych c1o KRS
dopuszczalny jest wydruk elektroniczny,

25) obowiązku przedstawieniaprzez uczestnika przetargu dokumentu pozwalającego
na okreŚlenie nazwyisiedzłby i osób uprawnionych do reprezentacji, w przypadku
podmiotów innych niz wymienione w pkt23-24,

26) mozliwości wniesienia skargi naprzetarg,
27) informacj ach istotnych dla zagospodarowania przedmiotu przetargu,
28) w przypadku nieruchomoŚci oddanej Agencji w czasowe uŻyczenie: informacje

o ograniczeniach w zagospodarowaniu nieruchomośct przeznaczonych do oddania
w najem lub dzierżawę oTaz innych warunkach i ograniczerriach dotyczących jej
wykorzystywania wynikających Z unowy ttŻyczenia otaz z poŁożenta
nieruchomoŚci na terenie zamkniętych kompleksółv wojskowych, w tym
w szczególności in1brmację o mozliwości wcześniejszego rozwląZanla umowy

] najmu lub dzierŻavnry w przypadku rozwląZan|a umowy uŻyczenia przez
IJŻyczĄącego oraz ograniczeniach w dostępie do nieruchomości,

29) informacj e o miej scu wywieszenia i publikacj i ogłoszenia o przetatgu oraz wyciągu
z ogŁoszenl'a.

Wyciąg z ogłoszenta, o którym mowa w ust. 1 pkt. 6), powinien zawięrac informacje o:

1) nieruchomości (określające rcdzaj nieruclromości);
2) połozeniunieruchomości,
3) ptzeznaczęnirr do wynajęcia,

J.
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4) organtzatorze przetargu,
5) powierzchni nieruchomości,
6) terminie i miejscu przetargu,
7) wywoławczej stawce czynszunajmu,
8) miejscu, gdzie moŻna zapoznaÓ się z pełną treścią ogłoszenia.

s6
Wadium wnosi się w formie przelewu pieniężnego na rachunek bankowy Agencji.
Wadium określa się w wysokości 3 miesięcznego czynszu liczonego według stawki
wywoławczej.
Wadium musi być wniesione na rachunek bankowy Agencji podany w ogłoszeniu
o przetargu nie poŹniej ntŻ na 3 dni ptzed tenninem przetargu, przy azym za datę
wnięsienia wadium przyjmuje się dzień Uznan1'arachunku bankowego Agencji.
Wadium zwtaca się osobom' które nie zostały wyłonione jako najemcy, niezwłocznie po
odwołaniu, zamknięciu lub uniewaŹnieniu ptzetargu, nie póŹniej niz po upływie 3 dni
roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia lub uniewaznienia przetargu.
Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał za|icza się na poczet
gotówkowej kaucji gwarancyjnej, o ile w takiej formie kaucja ma byó ptzez oferenta
wniesiona.

PRZETARG USTNY
$7

osoby przystępujące do przetargu zobowtązane Są przedstawiÓ komisji przetargowej
wymagane dokumenty oraz złoŻyc oświadczenia wymienionę w ogłoszeniu o przetargu.
Przewodniczący komisji przetargowej podaje do wiadomości imiona i nazwiska, firmy
lub nazwy osób prawnych lub innych podmiotów, które wpłaciły wadium oraz zostaŁy
dopuszczone do przetargu ,przekazuje uczestnikom przetargu informacje o przedmiocie
przetargu i warunkach jego najmu oraz Wywoławczej stawce czynszunajmu.
Przewodnicząay komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, Że po trzecim
wywołaniu najwyŻszej zaoferowanej stawki czynszu, dalsze postąpienia nie zostaną
przyjęte. ći

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym ze postąpienie nie moŻe
wynosió mniej nlż IYo wywoławczej stawki azynszu (z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych). Miniqplną _wysokośó postąpienia podaje przewodniczący przed
rozpoczęciem licytacji.'
Uczestnicy przetargu zgłaszĄą ustnie kolejne postąpienia stawki czynszu.
Przetatg jest waŻny, bez względu na ltczbę uczestników, jezeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.
Po ustaniu zgłaszanla postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje
trzykrotnie ostatnią najwyŻszą stawkę czynszl t ogłasza imię i nazwisko osoby albo
nazwę firmy lub innego podmiotu, ktora ją zaoferowała.
Z przeprowadzonego przetargu, komisja sporządza protokół, który podpisuje
przewodniczący I członkowie komisji oraz podmiot ustalony jako najemca.
Przetatg uwaŻa się zamknięty z chwilą podpisania protokołu plzeprowadzonego przęz
przewodniczącęgo i członków komisji przetargowej oruz wyłonionego kandydata na
najemcę, a w przypadku' gdy nie wyłoniono kandydata na najemcę lub kandydat na
najemcę odmawia podpisania protokołu - z chwilą podpisania protokołu przez
przewodnic zącego i członków komisj i.
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PRZETARG PISEMI{Y
$8

1. Wyznaczony termin składania ofer1 w przetargu pisemnym nieograniczonym nie moze
upłynąć później niz 3 dni ptzedterminem przetargu. ofer1y naleŻy złoŻyc w zamkniętych
i opisanych kopertach.

2. Pisemne oferty powinny zaw:'erac informacje wskazane w ogłoszentuprzetatgov\rym.
3. Przetarg moze się odbyó, chociazby wpłynęła tylko jedna ofbńa spełniająca wymogi

określone w ogłoszeniu o przetargu.
4. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
5. W części jawnej ptzetatgu mogą uczestniczyó oferenci, ktorzy złożyll oferty

przetargowe.
6. W części jawnej Komisja przetargowa:

1) podaje ltczbę otrzymanych ofeń oraz Sprawdza dowody wniesienia wadium,
2) dokonuje otwarcia kopert z oferlami oraz Sprawdza kompletnośc złożonych ofert,
3) sprawdza tożsamość oferęntów oraz pełnomocnictwa notarialne albo z notarialnie

poświadczonym podpisem, W przypadku reprezentacji oferentów ptzez
pełnomocników, w przypadku obecności tych osób na przetatgu,

4) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone ptzęZ obecnych oferentów'
5) członkowie Komisji przetargowej oraz obecni oferenci składają oświadczenia na

okolicznoŚć okreŚloną w $3 ust. 3,
6) weryfikuje oferly l' ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części

niejawnej przetargu,
7) zawiadamia obecnych oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
8) zawiadamia obecnych oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia

przetargu.
7. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferldo częŚci niejawnej przetargu,

jeŻell
1) nie odpowiadają warunkom przetargu określonym w ogłoszentuprzetargouTffi,
2) zostały złożone po wyznaczonymterminie,
3) są niecz5,.telne lub bldząwątpliwości co do ich treści,
4) nie zawierają Wymagany:Ćh załączników.

8. Przy wyborze oferty kotnisja przetargowabterze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz inne
kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferly.

9. W częŚci niejawnej przetryl konrisja przetargowa dokonuje szczegołowej analizy ofert
oraz wybieranajkorzystniejszą zntchlub stwierdza, Że nie wybieraŻadnej ze złoŻonych
ofeft oruz sporuądza protokół.

10. W przypadku zŁoŻenta równorzędnych of-ert komisja przetargowa organizuje dodatkowy
przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złoŻyli te of-er1y.

11. Komisja zawiadamia oferentów, ktorzy zŁoŻyli równorzędne ofeńy, o terminie
dodatkowego przetargv oraz umozliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

12. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłasząą ustnie kolejne
postąpienia ceny powyżej nąwyŻszej ceny Zamleszczonej w równorzędnych ofertach,
dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

13. Z przeprowadzonego przetargu, komisja sporządza protokół, który podpisują
przewodnic Ząay oT aZ członkowie komisj i.

14. PrzetatguwaŻa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
15. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich,ktorzy złoŻylt

oferty, o wyniku przetatguw terminie nl'e dł'lŻszymniŻ 3 dni robocze od dnia zamknięcia
przetargu.



PRZEPISY WSPOLNE DO PRZETARGOW USTNYCH I PISEMNYCH

$e
1. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym

ntŻ 2 tygodnie od daty jego zamknięcia, ale nie dłuŻszym niz 6 miesięcy, organizator
ptzetar gu pr zepr ow adza drugt pr zetar g.

Ż. JeŻe|t drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnyffi, W okresie nie krÓtszym
ntŻ 2 tygodnie od daty jego zamknięcia, ale nie dŁuŻszym niz 6 miesięcy, moŻna
organizowaó kolejne przetargt na najem nieruchomości.

3. Przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące ptzy
organizowaniu drugiego przetargu.

$10
Przetatguważa się za zakonczony wynikiem negatywnym jeżeli

1) nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub nie wpłynęła ani jedna ofer1a do
przetargu pisemnego,

2) Żaden z uczestników ptzetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę
wywoŁawczą,

3) Żaden z uczestnikow przetatgu pisemnego nie zaoferował stawki czynszLl najmu
v1,Ższej od stawki wywoławczej,

4) komisja przetargowa stwierdziła, Że Żadnaz ofettnie spełnia warunków przetatgu.

$11
1. Zatwierdzony protokół z przeprowadzonego przetatgu stanowi podstawę do za'warcia

umowy najmu.
2. Z zastrzeŻeniem terminów określonych w $12:

1) umowę najmu Zawlęra się z osobą (podmiotem), która została wyłoniona
w przetargu jako najemca w terminie nie dłuższym niz do 45 dni od zakończenta
przetargu

2) dyrektor oddziału regionalnego Agencji jest obowiązany zawiadomić w formię
pisemnej osobę (podmiot)' ustaloną jako najemcę, o miejscu i terminie zawarcia
umowy najmu, w termirłie 2I dnl od zakonczenia ptzetargu. Wyznaczony termin
nie moze byó krótszy ntŻJ dni od dnia doręczenia zawiadomienia,

3) jeŻell osoba ustalona jako najemca nie przystąpi bez usprawiedliwięnia do za-warcia
umowy w miejscu r"ferminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu
moŻe odstąpić od za]warcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

$12
1. Uczestnikowl przetargu przysługuje prawo wniesienia skargi na czynności związane

z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa Agencji' za pośrednictwem dyrektora oddziału
regionalnego Agencji, w tęrminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub
doręczenia zawiadomienia o wyniku przetatgu pisemnego. Za termln złoŻenta skargi
uznaje się datę doręczenia skargi do siedziby właŚciwego oddziału regionalnego.

2. W przypadku zaskarŻenia czynnoścl związanych Z przęprowadzeniem ptzetargu ptzez
uczestnika przetargu, organizator przetargu jest zobowiąZany przesłać skargę do Prezesa
Agencji Mienia Wojskowego w terminie 7 dni od daty jej otrzymanta wraz
z wyjaśnienuaml oTaZ dokumentami mającymi wpływ na jej rozstrzygnięcie.

3. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. 1, dyrektor oddziału regionalnego
Agencji wstrzymuje czynności związane z za-warciem umowy najmu.

4. Prezes Agencji rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymanta.
5. Prezes Agencj i może uznaÓ skargę za zasadną i uniewaznic przetarg albo uznać skargę za

niezasadną.



6.

7.

Po rozpatrzeniu skargi Prezes Agencji zawiadamla skarżącego na piśmie, a dyrektor
oddziału regionalnego Agencji wywiesza niezwłocznie' na okres 7 dni, w swojej
siedzibie, informację o sposobie rczsttzygnięcia skargi.
W przypadku niezaskarzćnia w włZnaczonym terminie czynności związanych
Zprzeptowadzeniem ptzetargu albo w razie uznaLria skargi za niezasadną, dyrektor
oddziaŁu regionalnego Agencji podaje do publicznej wiadomości, wywieszając
w siedzibie oddziału na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która powinna
zawteTac'.
1) datę i miejsce orazrodzą przeplowadzonego przetargu,
2) oznaczęnlrc i opis nieruchomości,
3) ltczbę osób dopuszczonych oTaz osób niedopuszczonych do uczestniczenia

w przetargu,
wywoławczą stawkę czynszu oraznajwyzszą stawkę osiągniętąw przetatgu albo
informację o złoŻonych ofertach lub o niewybraniu Żadnej z ofert,
imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako najemca nieruchomości.

$13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o gospodarce nieruchomościami oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2014 r. w Sprawie sposobu i trybu
przeprowad zania pr zetar gów oraz rokow an na zby cte nieruchomo Ś ci.
Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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