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                        Warszawa, dnia 01.10.2019 r. 
 

 

WYKAZ 
 

DYREKTOR  
ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE 

AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO 
 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz art. 54 ust. 1  
pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2308 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego, przeznaczonej 

 
do oddania w najem w drodze bezprzetargowej  

na czas nieoznaczony. 
 
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie wykonuje prawo własności  
w stosunku do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Globusowej 21 (róg  
ul. Zdobniczej 3), w dzielnicy Włochy, w skład której wchodzi działka ewidencyjna nr 31  
z obrębu 2-08-07 o powierzchni 0,1251 ha, zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym. 
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr WA5M/00450773/0 prowadzoną przez XIII 
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie. 
Przedmiotem najmu będzie część wskazanej nieruchomości, obejmująca część zewnętrzną 
budynku, na której zlokalizowana zostanie tablica reklamowa o powierzchni reklamowej  
32,00 m2. Przedmiot wykazu nie jest aktualnie zagospodarowany. 
 
Przeznaczenie nieruchomości - działalność reklamowa. 
 
Miesięczny czynsz z tytułu najmu: 1.101,76 zł netto. 
 
Przedmiot wykazu zostanie wynajęty na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą. 
 
Nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,1251 ha znajduje się na obszarze nie objętym 
planem zagospodarowania przestrzennego. Budynek zlokalizowany na terenie nieruchomości 
jest budynkiem o charakterze mieszkalnym. 
 
Zapisy umowy najmu zawartej z przyszłym najemcą będą przewidywały możliwość 
podniesienia czynszu z tytułu najmu nieruchomości stosownie do treści art. 6851 Kodeksu 
cywilnego. Jednocześnie, Agencja Mienia Wojskowego uprawniona jest do renegocjowania 
stawki czynszu w uzasadnionych przypadkach w drodze negocjacji z najemcą, przy czym 
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nieprzyjęcie przez najemcę nowej stawki czynszu może być powodem ustalenia przez 
rzeczoznawcę majątkowego, na koszt najemcy, wysokości czynszu z tytułu najmu, o ile 
strony umowy wyrażą zgodę na takie rozwiązanie, albo wypowiedzenia umowy najmu przez 
Agencję Mienia Wojskowego. Do czynszu najmu doliczony zostanie należny podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami od towarów i usług wg stawki obowiązującej w chwili 
powstania obowiązku podatkowego. Czynsz netto podlega waloryzacji nie częściej niż raz na 
rok i nie rzadziej niż raz na trzy lata, w oparciu o aktualny dodatni wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. Opłaty z tytułu najmu powiększone o podatek VAT (według stawki 
obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego) wnoszone będą bez 
wezwania do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany w umowie najmu.  
Najemca zobowiązany będzie do zapewnienia sobie własnym staraniem i na własny koszt 
dostępu do mediów oraz ponoszenia opłat z tytułu dostawy i zużycia mediów. Ponadto, 
najemca zobowiązany będzie do utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie 
technicznym i estetycznym. 
 
Najemca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia do dnia podpisania umowy najmu  
na konto Agencji Mienia Wojskowego kaucji gwarancyjnej w wysokości trzykrotnego 
miesięcznego czynszu brutto, w zaokrągleniu w górę do pełnych stu złotych. Kaucja gwarancyjna 
stanowić będzie zabezpieczenie płatności czynszu oraz innych opłat wynikających z treści 
umowy. Kwota ta będzie zdeponowana przez Agencję Mienia Wojskowego na wydzielonym 
koncie bankowym przez cały okres najmu. Wpłata kaucji będzie warunkiem zawarcia umowy 
najmu. Ponadto, najemca będzie zobowiązany do dostarczenia w terminie 14 dni od dnia 
podpisania umowy najmu, oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji  
z tytułu roszczeń Agencji Mienia Wojskowego stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu 
postępowania cywilnego w zakresie opuszczenia i wydania nieruchomości po rozwiązaniu 
umowy w terminie wskazanym przez Agencję oraz w zakresie obowiązku zapłaty czynszu  
i innych opłat, w tym odsetek, odszkodowań, kar umownych i kosztów egzekucji wynikających  
z umowy, w terminach wskazanych przez Agencję. Dostarczenie oświadczenia stanowić będzie 
warunek do protokolarnego wydania nieruchomości. Jednocześnie najemca zobowiązany będzie 
do ubezpieczenia wynajmowanej części nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej 
kontraktowej i deliktowej w terminie 14 dni od podpisania umowy najmu oraz dostarczenia 
Agencji kopii polisy ubezpieczeniowej i potwierdzenia opłacenia ubezpieczenia. 
 
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego 
Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 9 lub pod nr telefonu  
(22) 314-98-46 lub 609-350-172 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00  
do 15.00. 
 
Niniejszy wykaz został wywieszony w dniach od 10.10.2019 r. do 31.10.2019 r. na tablicy 
ogłoszeń Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie oraz 
opublikowany na stronie internetowej www.amw.com.pl i w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Informację o wywieszeniu wykazu opublikowano w dniu 10.10.2019 r. w „Pulsie 
Biznesu”. 
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