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REGULAMIN PRZETARGOWY 

ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO 

W KRAKOWIE  

dla przetargów na najem/dzierżawę nieruchomości znajdujących się 

w zasobie Agencji Mienia Wojskowego oraz nieruchomości czasowo 

niewykorzystywanych użyczonych Agencji Mienia Wojskowego 

 

 

 

SŁOWNICZEK 

 

§1 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Agencji - należy przez to rozumieć Agencję Mienia Wojskowego, działającą na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego,                

2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, 

3. nieruchomości - należy przez to rozumieć grunt zabudowany lub niezabudowany oraz 

lokal użytkowy stanowiący budynek lub jego wyodrębnioną część wykorzystywaną na 

cele inne niż cele mieszkaniowe, 

4. nieruchomości czasowo niewykorzystywanej - należy przez to rozumieć nieruchomość 

czasowo niewykorzystywaną przez resort obrony narodowej lub jej część, zabudowaną 

lub niezabudowaną użyczoną Agencji na podstawie art. 50 ustawy z dnia 10 lipca 2015r. 

o Agencji Mienia Wojskowego, 

5. umowie - należy przez to rozumieć umowę najmu lub dzierżawy, której stroną jest lub 

którą zamierza zawrzeć Agencja Mienia Wojskowego, 

6. najmie - należy przez to rozumieć również dzierżawę, jeżeli z treści regulaminu nie 

wynika inaczej, 

7. najemcy - należy przez to rozumieć również dzierżawcę, jeżeli z treści regulaminu nie 

wynika inaczej, 

8. czynszu/stawce czynszu - należy przez to rozumieć kwotę/wartość czynszu 

miesięcznego przed jej powiększeniem o podatek VAT, 

9. organizatorze przetargu - należy przez to rozumieć dyrektora oddziału regionalnego 

Agencji, w którego właściwości terytorialnej położona jest nieruchomość będąca 

przedmiotem przetargu lub umowy, 

10. 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, 

11. użyczającym, wojskowym użytkowniku, stronie wojskowej - należy przez to rozumieć 

instytucję lub jednostkę reprezentującą resort obrony narodowej. 

 

 

ORGANIZACJA PRZETARGU 

 

§2 

1. Przetarg na najem 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. 
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4. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.  

5. Przetarg ograniczony organizuje się w szczególnych okolicznościach faktycznych, 

prawnych bądź ekonomicznych, jeżeli zastosowanie tej formy pozostaje w zgodzie 

z zasadami prawidłowej gospodarki nieruchomościami i interesem Skarbu Państwa.  

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty, po 

spełnieniu wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu. 

7. W jednym ogłoszeniu o przetargu można zamieszczać informacje o przetargach na więcej 

niż jedną nieruchomość.  

8. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo wniesienia skargi na czynności związane 

z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa Agencji, za pośrednictwem dyrektora oddziału 

regionalnego Agencji, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub 

doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego. Za termin złożenia skargi 

uznaje się datę doręczenia skargi do siedziby właściwego oddziału regionalnego. 

 

§3 
1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu przeprowadza komisja powołana 

przez dyrektora oddziału regionalnego, w składzie od 3 do 7 osób. 

2. W skład komisji wchodzi przewodniczący, oraz członkowie komisji. 

3. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz 

osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji 

przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.  

4. Na okoliczność określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu zarówno komisja przetargowa 

jak i uczestnicy przetargu składają stosowne oświadczenia. 

5. 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) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez uczestników przetargu, 

6) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem, 

7) wszystkich oferentach, wraz z proponowanymi przez oferentów stawkami czynszu        

najmu, wywoławczej stawce czynszu najmu oraz o osiągniętej najwyższej stawce 

albo informacje o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru 

najkorzystniejszej lub o niewybraniu żadnej z ofert. Przebieg licytacji, w przypadku 

przetargu ustnego, stanowi załącznik do protokołu,  

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

najemcę, 

9) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową, 

10) dacie sporządzenia protokołu. 

6. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla organizatora przetargu, a drugi dla 

osoby ustalonej jako kandydat na najemcę.  

7. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz podmiot 

wyłoniony jako kandydat na najemcę.  

8. Podpisany protokół stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu. 

9. Przetarg 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 

przewodniczącego i członków komisji. 
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§4 
1. Dyrektor oddziału regionalnego sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz ten wywiesza się na okres 

21 dni w siedzibie oddziału regionalnego, a także zamieszcza na stronie internetowej 

Agencji i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje 

się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób 

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.  

2. Wykaz winien zawierać dane wymienione w przepisie art. 35 ust. 2 ustawy, a ponadto 

zawierać informację o miejscu wywieszenia i publikacji wykazu. 

3. Obowiązek o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy oddania nieruchomości w najem, 

dzierżawę lub użyczenie na czas oznaczony do 3 miesięcy.  

 

§5 

1. 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 

wyznaczonym 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 obiekcie przeznaczonym do wynajmu, 

5) w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, 

6) publikację w prasie wyciągu z ogłoszenia o przetargu, który jest skróconą formą 

ogłoszenia.  

2. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać w szczególności informacje o: 

1) danych wymienionych w art. 35 ust. 2 ustawy, a w razie ogłoszenia drugiego 

i kolejnych przetargów również terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów,  

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. 6851KC, 

7) wywoławczej stawce czynszu najmu, 

8) terminie i miejscu składania ofert na przetarg pisemny, 

9) terminie i miejscu przetargu, 

10) wysokości wadium, jego formie, terminie i miejscu wniesienia oraz skutkach 

uchylenia się od zawarcia umowy najmu, 

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 przez uczestnika przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze 

stanem prawnym, technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu i że nie będzie 

z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu wnosił 

żadnych roszczeń 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) w przypadku osoby fizycznej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą będącej w związku małżeńskim, złożenia pisemnego oświadczenia 
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małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy 

najmu,  

15) sposobie ustalania i wysokości postąpienia, 

16) zasadach i terminach zwrotu wadiów, 

17) terminie zawarcia umowy najmu z podmiotem ustalonym w przetargu jako 

kandydat na najemcę, 

18) możliwości odwołania przetargu z ważnych powodów, 

19) możliwości zamknięcia przetargu pisemnego bez wybrania którejkolwiek oferty, 

20) możliwości zawarcia umowy najmu z osobą wyłonioną w przetargu wyłącznie po 

podpisaniu protokołu z przetargu przez przewodniczącego i członków komisji oraz 

podmiotu ustalonego jako najemca, 

21) skutkach nie zawarcia umowy najmu przez osobę, która przetarg wygrała, 

22) obowiązku okazania przez uczestnika przetargu dokumentu tożsamości, 

23) obowiązku przedstawienia przez uczestnika przetargu aktualnego wypisu  

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dopuszczalny jest wydruk 

elektroniczny, 

24) obowiązku przedstawienia przez uczestnika przetargu aktualnego odpisu 

z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku podmiotów wpisanych do KRS 

dopuszczalny jest wydruk elektroniczny, 

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 23-24, 

26) możliwości wniesienia skargi na przetarg, 

27) informacjach istotnych dla zagospodarowania przedmiotu przetargu,  

28) w przypadku nieruchomości oddanej Agencji w czasowe użyczenie: informacje 

o ograniczeniach w zagospodarowaniu nieruchomości przeznaczonych do oddania 

w najem lub dzierżawę oraz innych warunkach i ograniczeniach dotyczących jej 

wykorzystywania wynikających z umowy użyczenia oraz z położenia 

nieruchomości na terenie zamkniętych kompleksów wojskowych, w tym 

w szczególności informację o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy 

najmu lub dzierżawy w przypadku rozwiązania umowy użyczenia przez 

Użyczającego oraz ograniczeniach w dostępie do nieruchomości, 

29) informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu oraz wyciągu 

z ogłoszenia. 

3. Wyciąg z ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 6), powinien zawierać informacje o: 

1) nieruchomości (określające rodzaj nieruchomości); 

2) położeniu nieruchomości, 

3) przeznaczeniu do wynajęcia, 

4) organizatorze przetargu, 

5) powierzchni nieruchomości, 

6) terminie i miejscu przetargu, 

7) wywoławczej stawce czynszu najmu, 

8) miejscu, gdzie można zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia. 

 

§6 

1. Wadium wnosi się w formie przelewu pieniężnego na rachunek bankowy Agencji. 

2. Wadium określa się w wysokości 3 miesięcznego czynszu liczonego według stawki 

wywoławczej. 

3. Wadium musi być wniesione na rachunek bankowy Agencji podany w ogłoszeniu 

o przetargu nie później niż na 3 dni przed terminem przetargu, przy czym za datę 

wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Agencji. 
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4. Wadium zwraca się osobom, które nie zostały wyłonione jako najemcy, niezwłocznie po 

odwołaniu, zamknięciu lub unieważnieniu przetargu, nie później niż po upływie 3 dni 

roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia lub unieważnienia  przetargu. 

5. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 

gotówkowej kaucji gwarancyjnej, o ile w takiej formie kaucja ma być przez oferenta 

wniesiona. 

 

PRZETARG USTNY  

§7 

1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej 

wymagane dokumenty oraz złożyć oświadczenia wymienione w ogłoszeniu o przetargu. 

2. 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 czynszu najmu. 

3. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim 

wywołaniu najwyższej zaoferowanej stawki czynszu, dalsze postąpienia nie zostaną 

przyjęte. 

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może 

wynosić mniej niż 1% wywoławczej stawki czynszu (z zaokrągleniem w górę do pełnych 

dziesiątek złotych). Minimalną wysokość postąpienia podaje przewodniczący przed 

rozpoczęciem licytacji. 

5. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia stawki czynszu. 

6. Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden 

uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej. 

7. 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 zaoferowała. 

8. Z przeprowadzonego przetargu, komisja sporządza protokół, który podpisuje 

przewodniczący i członkowie komisji oraz podmiot ustalony jako najemca. 

9. Przetarg 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 

przewodniczącego i członków komisji. 

 
 

PRZETARG PISEMNY  

§8 
 1.    Wyznaczony termin składania ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym nie może 

upłynąć  później niż 3 dni przed terminem przetargu. Oferty należy złożyć w zamkniętych 

i opisanych kopertach. 

2. Pisemne oferty powinny zawierać informacje wskazane w ogłoszeniu przetargowym. 

3.  Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi 

określone w ogłoszeniu o przetargu. 

4. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 

5.  W części jawnej przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożyli oferty 

przetargowe. 

6.  W części jawnej Komisja przetargowa: 

1) podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium,  

2) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert, 

3) sprawdza tożsamość oferentów oraz pełnomocnictwa notarialne albo z notarialnie 

poświadczonym podpisem, w przypadku reprezentacji oferentów przez 
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pełnomocników, w przypadku obecności tych osób na przetargu,  

4) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez obecnych oferentów, 

5) członkowie Komisji przetargowej oraz obecni oferenci składają oświadczenia na 

okoliczność określoną w §3 ust. 3,  

6) weryfikuje oferty i 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 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. 

8.  Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz inne 

kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty. 

9.  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. 

10.  W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy 

przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. 

11. Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie 

dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. 

12.  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. 

13. Z przeprowadzonego przetargu, komisja sporządza protokół, który podpisują 

przewodniczący oraz członkowie komisji.  

14. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.  

15. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie  wszystkich, którzy złożyli 

oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zamknięcia 

przetargu. 

 

PRZEPISY WSPÓLNE DO PRZETARGÓW USTNYCH I PISEMNYCH 

 

§9 

1. 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. 

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

niż 2 tygodnie od daty jego zamknięcia, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, można 

organizować kolejne przetargi na najem nieruchomości. 

3. Przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące przy 

organizowaniu drugiego przetargu.  

 

§10 

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli: 

1) nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub nie wpłynęła ani jedna oferta do 

przetargu pisemnego, 

2) żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę 

wywoławczą, 
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3) żaden z uczestników przetargu pisemnego nie zaoferował stawki czynszu najmu 

wyższej od stawki wywoławczej, 

4) komisja przetargowa stwierdziła, że żadna z ofert nie spełnia warunków przetargu. 

 

§11 

1. Zatwierdzony protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia 

umowy najmu. 

2. Z zastrzeżeniem terminów określonych w §12: 

1) umowę najmu zawiera się z osobą (podmiotem), która została wyłoniona 

w przetargu jako najemca w terminie nie dłuższym niż do 45 dni od zakończenia 

przetargu 

2) dyrektor oddziału regionalnego Agencji jest obowiązany zawiadomić w formie 

pisemnej osobę (podmiot), ustaloną jako najemcę, o miejscu i terminie zawarcia 

umowy najmu, w terminie 21 dni od zakończenia przetargu. Wyznaczony termin 

nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 

3) jeżeli osoba ustalona jako najemca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu 

może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

  

§12 
1. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo wniesienia skargi na czynności związane 

z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa Agencji, za pośrednictwem dyrektora oddziału 

regionalnego Agencji, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub 

doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego. Za termin złożenia skargi 

uznaje się datę doręczenia skargi do siedziby właściwego oddziału regionalnego. 

2. W przypadku zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu przez 

uczestnika przetargu, organizator przetargu jest zobowiązany przesłać skargę do Prezesa 

Agencji Mienia Wojskowego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania wraz 

z wyjaśnieniami oraz 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 zawarciem umowy najmu. 

4. Prezes Agencji rozpatruje skargę w terminie 7 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 na piśmie, a dyrektor 

oddziału regionalnego Agencji wywiesza niezwłocznie, na okres 7 dni, w swojej 

siedzibie, informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi. 

7. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych 

z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania 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 

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 niewybraniu żadnej z ofert, 

5) imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako najemca  nieruchomości. 
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§13 

1. 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 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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Wzór umowy stanowi ogólne postanowienia umowne ustalone przez Organizatora 

dla nieruchomości usytuowanej przy ul. Długiej 12 w Bielsku-Białej i będzie podlegać 

uszczegółowieniu na etapie zawierania umowy  

 
WZÓR UMOWY DZIERŻAWY 

 
UMOWA Nr …. - L/OKN/… 

DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI 
 

Dnia .......................... w Krakowie, pomiędzy: 

 

 Agencją Mienia Wojskowego z siedzibą w Warszawie (00-911) przy                                                    

ul. Nowowiejskiej 26A, posługującą się numerem NIP: 526-10-38-122, Oddziałem 

Regionalnym w Krakowie, z siedzibą w Krakowie (31-155) przy ul. Montelupich 3, 

reprezentowaną przez  

………………………………………………….. 
adres doręczeń korespondencji: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny 

w Krakowie, Kraków (31-155) ul. Montelupich 3 

zwaną w treści umowy „Wydzierżawiającym” 

 

a 

 …………………………………………………..….. 
adres doręczeń: 

zwanym w treści umowy „Dzierżawcą”, a wspólnie „Stronami” 
 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

OŚWIADCZENIE STRON  
1. Wydzierżawiający oświadcza, że na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. 

o Agencji Mienia Wojskowego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 231) włada nieruchomością 

położoną w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 12 oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki 

ewidencyjne: nr 448/3 i 448/4 o łącznej powierzchni 0,0968 ha, zabudowaną wolnostojącym 

budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej 524,51 m2, dla której założona jest księga 

wieczysta KW nr BB1B/00038502/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, 

VII Wydział Ksiąg Wieczystych, z czego do dzierżawy przeznacza ww. nieruchomość 

stanowiącą działki ewidencyjne nr 448/3 i 448/4 o łącznej powierzchni 0,0968 ha wraz 

z częścią opisanego powyżej budynku o pow. uż. 507,01 m2 (z wyłączeniem 

pomieszczenia usytuowanego na poziomie piwnic, przeznaczonego na kotłownię 

gazową o pow. uż. 17,50 m2, które objęte jest odrębną umową użyczenia zawartą na 

czas oznaczony z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Therma” Sp. z o.o.), zwaną dalej 

„Przedmiotem dzierżawy”.  

2. Dzierżawca zobowiązany będzie każdorazowo umożliwiać przedstawicielom 

Przedsiębiorstwa Komunalnego „Therma” Sp. z o.o. przechodu po przedmiotowej 

nieruchomości w celu dojścia do pomieszczenia, które zostało użyczone dla PK „Therma” 

Sp. z o.o.  

3. Dzierżawca oświadcza, że akceptuje stan prawny, techniczny i faktyczny Przedmiotu 

dzierżawy i nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad 

ukrytych Przedmiotu dzierżawy.  

4. Dzierżawca został wyłoniony w drodze przeprowadzonego w dniu ......r. ..... przetargu 

ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości opisanej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu.  
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§2 

ZOBOWIĄZANIA STRON 
1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy w dzierżawę Przedmiot dzierżawy opisany w § 1              

ust. 1 niniejszej umowy z przeznaczeniem na działalność ……… Dzierżawca przyjmuje 

Przedmiot dzierżawy do używania i oświadcza, że Przedmiot dzierżawy wykorzysta zgodnie 

z przeznaczeniem oraz będzie płacił umówiony czynsz 

2. Bez zgody Wydzierżawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

Dzierżawca nie może zmieniać określonego w §2 ust. 1 sposobu korzystania z Przedmiotu 

dzierżawy oraz rodzaju prowadzonej działalności.  

3. Wydzierżawiający w uzgodnionym terminie przekaże Dzierżawcy Przedmiot dzierżawy na 

podstawie protokołu przekazania, w którym będzie opisany stan nieruchomości. Protokół 

ten będzie stanowił integralną część niniejszej umowy. 

4. Warunkiem wydania Przedmiotu dzierżawy protokołem zdawczo-odbiorczym, jest 

dostarczenie przez Dzierżawcę notarialnego oświadczenia, o którym mowa w §12 

niniejszej umowy.  

§3 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY 
1. Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt decyzji 

o zmianie sposobu użytkowania Przedmiotu dzierżawy oraz wszelkich zezwoleń i koncesji 

na prowadzenie działalności określonej w §2 ust. 1 umowy. Wydzierżawiający nie ponosi 

jakiejkolwiek odpowiedzialności w razie nieuzyskania przez Dzierżawcę tych dokumentów. 

2. Dzierżawca oświadcza, że znane są mu ograniczenia w używaniu Przedmiotu dzierżawy 

wynikające z przepisów prawa, i że będzie użytkował Przedmiot dzierżawy stosownie do 

tych ograniczeń. 

3. Dzierżawca oświadcza, że przystosuje Przedmiot dzierżawy do potrzeb prowadzenia w nim 

działalności własnym staraniem i na własny koszt, bez możliwości dochodzenia zwrotu 

kosztów i nakładów od Wydzierżawiającego zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej 

rozwiązaniu. 

4. Dzierżawca wszelkie inwestycje remontowe, modernizacyjne lub adaptacyjne 

w Przedmiocie dzierżawy może wykonać o ile otrzyma uprzednią pisemną zgodę 

Wydzierżawiającego. 

5. Strony umowy postanawiają, że przedstawiony przez Dzierżawcę zakres prac remontowo-

adaptacyjnych, uzgodniony i zatwierdzony przez Wydzierżawiającego stanowi podstawę do 

zastosowania obniżki miesięcznego czynszu w okresie i wysokości wskazanej w §7  ust. 2 

niniejszej umowy. 

6. Dzierżawca oświadcza, że prace o których mowa w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, 

będzie wykonywał własnym staraniem i na własny koszt oraz nie będzie dochodził od 

Wydzierżawiającego zwrotu poniesionych nakładów zarówno w trakcie trwania stosunku 

dzierżawy jak i po jego wygaśnięciu. 

7. Dzierżawcy nie będzie przysługiwał zwrot lub jakiekolwiek inne rozliczenie nakładów 

poniesionych na remont przedmiotowej nieruchomości zarówno w trakcie trwania umowy 

jak i po jej rozwiązaniu.  

8. Dzierżawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wydzierżawiającego 

o zakończeniu prac remontowo-adaptacyjnych, o których mowa w ust. 5 niniejszego 

paragrafu. 

9. Wydzierżawiający zastrzega, że okoliczności związane z wszelkimi 

zgodami/zgłoszeniami/decyzjami (ewentualnie decyzjami o pozwoleniu na budowę), które 

Dzierżawca zobowiązany będzie uzyskać, we własnym zakresie i na własny koszt, do 

przeprowadzenia remontu i dalszego użytkowania nieruchomości, w żaden sposób nie będą 

wpływały na zmianę terminu obowiązywania obniżki czynszu, o której mowa w §7 ust. 2 

niniejszej umowy. Wydzierżawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w razie 

nieuzyskania przez Dzierżawcę wymaganych prawem zgód/zgłoszeń/decyzji. 
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10. Dzierżawca zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie utrzymywać 

Przedmiot dzierżawy wraz ze wszystkimi jego instalacjami i elementami wyposażenia 

w należytym stanie technicznym i estetycznym, w tym do bieżącej konserwacji, remontów 

i napraw Przedmiotu dzierżawy i jego wyposażenia wynikających z normalnej eksploatacji. 

Prace z tym związane Dzierżawca będzie dokonywał bez prawa ubiegania się od 

Wydzierżawiającego zwrotu kosztów, zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej 

rozwiązaniu.  

11. W przypadku wystąpienia awarii lub innych uszkodzeń wynikłych z niewłaściwie 

prowadzonych robót lub niewłaściwego używania Przedmiotu dzierżawy, wszelkie szkody 

z tego tytułu pokryje Dzierżawca. 

12. Dzierżawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów ponoszonych w trakcie trwania umowy 

przez Wydzierżawiającego z tytułu przeglądów technicznych przeprowadzanych zgodnie                             

z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

13. Umieszczenie reklamy, szyldu reklamowego, tabliczki informacyjnej, bądź też innej formy 

informacji o prowadzonej przez Dzierżawcę w Przedmiocie dzierżawy działalności 

gospodarczej na elewacji budynku wymaga odrębnie wyrażonej zgody 

Wydzierżawiającego.  

14. Jeżeli w Przedmiocie dzierżawy zajdzie konieczność naprawy lub wymiany instalacji 

technicznej lub innych elementów, a Dzierżawca działając nawet za zgodą 

Wydzierżawiającego zabudował takie instalacje lub inne elementy, wówczas Dzierżawca 

zobowiązany będzie na własny koszt i ryzyko dokonać demontażu ww. zabudowy.    

15. Dzierżawca zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie utrzymywać porządek 

i czystość w Przedmiocie dzierżawy i w jego obrębie, w tym w szczególności do utrzymania 

zieleni, odśnieżania terenu i dachu budynku, w którym znajduje się Przedmiot dzierżawy 

wraz z usuwaniem nawisów śnieżnych, sopli i gołoledzi oraz systematycznie udrażniać 

kanały odpływowe dla zapewnienia zejścia wód topniejących śniegów, jak również czyścić 

rynny. 

16. W przypadku nie dopełnienia bądź też nienależytego wykonania któregokolwiek 

z obowiązków określonych w ust. 15 niniejszego paragrafu, Dzierżawca ponosi pełną 

odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

17. Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie bhp oraz 

ochrony mienia.  

18. Dzierżawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Przedmiotu dzierżawy w zakresie 

przeciwpożarowym zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej. 

19. W przypadku: zużycia Przedmiotu dzierżawy w stopniu przekraczającym zużycie 

wynikające z normalnego używania lub zniszczeń powstałych w wyniku niewłaściwego 

korzystania z Przedmiotu dzierżawy, a także zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia 

Przedmiotu dzierżawy stanowiące własność Wydzierżawiającego, Dzierżawca zobowiązuje 

się pokryć Wydzierżawiającemu równowartość zaistniałej szkody lub pokryć koszty 

naprawy.  

§4 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYDZIERŻAWIAJĄCEGO 
1. Wydzierżawiający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Dzierżawcy 

(podst. prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych - tekst jednolity Dz. U. 2019 r.  poz. 1781), wyłącznie w zakresie i celu realizacji  

niniejszej umowy.  

2. Wydzierżawiający, jego przedstawiciele oraz osoby przez niego upoważnione mają prawo, 

bez konieczności wcześniejszego powiadomienia, przy współudziale Dzierżawcy lub jego 
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pracowników, dokonywać kontroli zgodności sposobu wykorzystania i używania 

Przedmiotu dzierżawy z treścią niniejszej umowy. 

3. W przypadku konieczności usunięcia awarii, dokonania napraw lub remontów 

w Przedmiocie dzierżawy, które nie obciążają Dzierżawcy, jest on zobowiązany w każdym 

czasie zapewnić swobodny dostęp do Przedmiotu dzierżawy, zarówno 

Wydzierżawiającemu, jak również osobom upoważnionym przez Wydzierżawiającego. 

 

§5 

PODNAJEM 
Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności podnajmować Przedmiot dzierżawy w całości lub w części, ani oddawać 

go pod innym tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym w używanie osobom trzecim, pod rygorem 

wypowiedzenia przez Wydzierżawiającego niniejszej umowy bez zachowania terminów 

wypowiedzenia. 

§6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA I UBEZPIECZENIE 

1. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii 

instalacji (wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) lub powstałe w wyniku zdarzeń przez 

niego niezawinionych lub losowych. 

2. Za szkody spowodowane w Przedmiocie dzierżawy odpowiedzialność ponosi Dzierżawca. 

3. W przypadku nie dopełnienia bądź też nienależytego wykonania któregokolwiek 

z obowiązków określonych w §3 umowy, Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność 

odszkodowawczą z tego tytułu  

4. Dzierżawca zobowiązany jest ubezpieczyć nieruchomość stanowiącą Przedmiot dzierżawy 

od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) na czas trwania umowy 

dzierżawy.  

5. Oryginał dowodu zawarcia ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem jego opłacenia 

Dzierżawca dostarczy Wydzierżawiającemu w terminie 14 dni roboczych zawarcia 

niniejszej umowy. Dzierżawca zobowiązuje się do corocznego odnawiania ubezpieczenia 

oraz przedkładania Wydzierżawiającemu dokumentów, o których mowa w zdaniu 

poprzednim.  

6. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w mieniu 

Dzierżawcy wniesionym do Przedmiotu dzierżawy wynikłe z zalania, ognia i innych zdarzeń 

losowych – Dzierżawca jest zobowiązany dokonać ubezpieczenia tego mienia na koszt 

własny. 

7. Odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie w Przedmiocie dzierżawy lub 

wskutek nie wykonania przez Dzierżawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

ponosi Dzierżawca. 

§7 

CZYNSZ I WALORYZACJA CZYNSZU 

1. Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty Wydzierżawiającemu miesięcznie czynszu 

dzierżawy w wysokości ……zł (słownie złotych: ………./100) plus należny podatek VAT 

według stawki z dnia wystawienia faktury – na dzień zawarcia niniejszej umowy obowiązuje 

stawka 23% i łączna kwota czynszu wraz z podatkiem VAT wynosi:  

.... zł + ... zł (23%VAT) = .... zł. 

2. Strony umowy uzgadniają, że z tytułu uzgodnionych i zaakceptowanych przez 

Wydzierżawiającego prac remontowo-adaptacyjnych, o których mowa w §3 ust. 5 niniejszej 

umowy, w okresie od …… do ……. określona w ust. 1 niniejszego paragrafu stawka 

miesięcznego czynszu dzierżawy (netto) zostaje obniżona o 90 % - do niniejszego czynszu 

zostanie doliczony podatek VAT według stawki z dnia wystawienia faktury. 

3. Okres zastosowania obniżki, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie 

obowiązywał wyłącznie przez okres pierwszych dwóch miesięcy bezpośrednio po zawarciu 
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umowy (dniem początkowym będzie data protokolarnego przekazania nieruchomości 

dzierżawcy). 

4. Obowiązek zapłaty należności czynszowych powstaje od dnia protokolarnego przekazania 

Dzierżawcy Przedmiotu dzierżawy.  

5. W przypadku jeżeli obowiązek płacenia czynszu powstaje lub ustaje w środku miesiąca, 

Wydzierżawiającemu za taki miesiąc będzie przysługiwał czynsz proporcjonalny do okresu 

trwania stosunku dzierżawy przyjmując, że każdy miesiąc ma 30 dni. 

6. Wydzierżawiający jest uprawniony do podwyższenia czynszu określonego w ust.1 

niniejszego paragrafu nie częściej niż raz w roku i nie rzadziej niż raz na trzy lata o stosowny 

(dodatni) wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłaszany 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

7. O zmianie wysokości czynszu z przyczyn wskazanych w ust. 6 powyżej, Wydzierżawiający 

zawiadamia Dzierżawcę w drodze jednostronnego pisemnego powiadomienia, najpóźniej na 

miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Złożenie przez Dzierżawcę przed 

upływem zakreślonego w powiadomieniu terminu oświadczenia, iż odmawia on 

zaakceptowania nowego czynszu skutkuje rozwiązaniem umowy przez 

Wydzierżawiającego z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem 

na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym Dzierżawca otrzymał powiadomienie 

wskazane w zdaniu poprzednim. 

8. Niezależnie od podwyżki czynszu określonej w ust. 6 niniejszego paragrafu, 

Wydzierżawiający zastrzega, iż w uzasadnionych przypadkach wezwie Dzierżawcę do 

negocjacji, przy czym w przypadku nieuzgodnienia nowego czynszu, Wydzierżawiający 

może zlecić ustalenie przez rzeczoznawcę majątkowego, na koszt Dzierżawcy, wysokości 

czynszu dzierżawy. Niewyrażenie przez Dzierżawcę zgody na zaproponowane rozwiązanie 

lub nieprzyjęcie przez Dzierżawcę określonego przez rzeczoznawcę czynszu, skutkuje 

wypowiedzeniem umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

  

§8 

MEDIA 
1. Wydzierżawiający nie zapewnia Dzierżawcy dostawy mediów do Przedmiotu dzierżawy, na 

które Dzierżawca zobowiązany jest zawrzeć z dostawcami mediów indywidualne umowy 

we własnym zakresie i na własny koszt, bez udziału finansowego Wydzierżawiającego przez 

zarówno w trakcie trwania umowy dzierżawy jak i po jej rozwiązaniu.  

2. Dzierżawca zobowiązany jest do uruchomienia instalacji doprowadzających media do 

Przedmiotu dzierżawy, w tym do bieżącej legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, we własnym zakresie i na własny koszt bez 

udziału finansowego Wydzierżawiającego, zarówno w trakcie trwania umowy dzierżawy 

jak i po jej rozwiązaniu. 

3. Dzierżawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z Przedmiotu dzierżawy bądź do złożenia w stosownym urzędzie odrębnej 

deklaracji na gospodarowanie odpadami komunalnymi z Przedmiotu dzierżawy. Na każde 

żądanie Wydzierżawiającego, Dzierżawca zobowiązany będzie do przedłożenia 

Wydzierżawiającemu, dokumentu, o którym mowa w zdaniu powyżej. 

 

§9 

TERMIN PŁATNOŚCI I ODSETKI 
1. Czynsz określony w §7 niniejszej umowy, Dzierżawca będzie opłacał z góry do 15-tego 

każdego miesiąca, przelewem na konto bankowe Wydzierżawiającego: 

Bank Gospodarstwa Krajowego …………………………… 
Na opłaty czynszowe Wydzierżawiający wystawi fakturę, niezależnie od tego podstawą do 

wnoszenia opłat w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest niniejsza umowa 



 

14 

 

dzierżawy. Za termin wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego 

Wydzierżawiającego.  

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu dzierżawy albo innych wymaganych 

świadczeń pieniężnych Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu, odsetki ustawowe 

wynikające z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 118) do dnia zapłaty. 

3. Wydzierżawiający zobowiązany jest powiadomić Dzierżawcę w formie pisemnej 

w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego wskazanego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, bez konieczności sporządzenia aneksu. 

 

§10 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
1. Dzierżawca od dnia …………..….  zobowiązany jest do regulowania we własnym zakresie, 

przez cały okres trwania niniejszej umowy, podatku od nieruchomości za Przedmiot 

dzierżawy, a także za budowle o wartości …….., które podlegają opodatkowaniu według 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1170 ze zm.).   

2. Na Dzierżawcy jako podatniku podatku od nieruchomości ciąży obowiązek zgłoszenia się 

do organu podatkowego właściwego dla położenia Przedmiotu dzierżawy w terminie 14 dni 

od daty zawarcia niniejszej umowy.  

3. Na każde żądanie Wydzierżawiającego, Dzierżawca zobowiązany będzie do przedłożenia 

Wydzierżawiającemu, dowodu zapłaty podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 

tego paragrafu. 

4. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez 

wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w przypadku niedostarczenia dowodu zapłaty, 

o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie określonym przez 

Wydzierżawiającego. 

§11 

KAUCJA GWARANCYJNA 

1. Dzierżawca przed podpisaniem niniejszej umowy wpłacił na konto 

Wydzierżawiającego nr ……. kaucję gwarancyjną w wysokości ……….zł (słownie 

złotych: …………00/100). 
2. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 1 tego paragrafu, podlega oprocentowaniu 

stosowanemu przez bank dla konta a’vista Wydzierżawiającego, na którym została złożona. 

3. Kaucja gwarancyjna służy do zabezpieczenia wszelkich należności i roszczeń 

Wydzierżawiającego wynikających z niniejszej umowy, w szczególności z tytułu szkód 

w nieruchomości, pogorszenia stanu nieruchomości, zaległości Dzierżawcy w płatnościach 

czynszu.  

4. Dzierżawca nie może żądać w okresie obowiązywania umowy dzierżawy pokrycia swoich 

zobowiązań z wpłaconej kaucji gwarancyjnej. 

5. Kaucja wraz z oprocentowaniem zostaje zwrócona Dzierżawcy po ustaniu stosunku 

dzierżawy i dokonaniu protokolarnego przejęcia Przedmiotu dzierżawy przez 

Wydzierżawiającego, w terminie 14 dni od dnia uregulowania przez Dzierżawcę wszystkich 

opłat i zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy. W razie braku dokonania zapłaty 

Wydzierżawiający zwraca kaucję pomniejszoną o nieuregulowane należności. 

6. Wydzierżawiający po rozwiązaniu umowy ma prawo do pokrycia bezpośrednio z kaucji 

wraz z oprocentowaniem, wszelkich należności i roszczeń, o których mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu.  

7. W przypadku, gdy przewidywana suma opłat, którymi Dzierżawca może zostać obciążony 

po zakończeniu umowy i wydaniu Przedmiotu dzierżawy (np. szkody w Przedmiocie 

dzierżawy) stanowi część kaucji, którymi Dzierżawca może zostać obciążony po 

zakończeniu umowy i wydaniu Przedmiotu dzierżawy, możliwy jest częściowy zwrot kaucji 

w wysokości nie wyższej niż jej kwota pomniejszona o przewidywane opłaty.   
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§12 

NOTARIALNE OŚWIADCZENIE  

1. Dzierżawca zobowiązuje się w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej 

umowy dostarczyć Wydzierżawiającemu, notarialne oświadczenie o poddaniu się 

rygorowi egzekucji w trybie art. 777  §1 pkt. 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego, 

w zakresie opuszczenia i wydania Przedmiotu dzierżawy po rozwiązaniu umowy oraz 

obowiązku zapłaty czynszu i innych opłat wynikających z umowy, w tym odsetek, 

odszkodowań, kar umownych i kosztów egzekucji wynikających z umowy. Wszelkie koszty 

związane ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w zdaniu powyżej, ponosi 

Dzierżawca. 

2. Dzierżawca zobowiązany jest poddać się rygorowi egzekucyjnemu, o którym mowa                              

w ust. 1 niniejszego paragrafu, do kwoty 12-krotności czynszu brutto wskazanego w §7 ust. 

1 umowy.  

3. Wydzierżawiający ma prawo wystąpienia o nadanie aktowi klauzuli wykonalności 

w terminie 24 miesięcy od rozwiązania niniejszej umowy dzierżawy, a jedynym warunkiem 

prowadzenia egzekucji winno być uprzednie pisemne wezwanie do uiszczenia należnej 

Wydzierżawiającemu kwoty.  

4. Niedostarczenie przez Dzierżawcę notarialnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 tego 

paragrafu, w wyznaczonym terminie, skutkować będzie rozwiązaniem umowy dzierżawy 

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego.  

§13 

CZAS TRWANIA UMOWY 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas oznaczony 5 (pięciu) lat od ……… do ………..  

2. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez 

wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, w razie stwierdzenia: 

a. powstania zaległości z tytułu czynszu dzierżawy lub innych opłat za okres                      

2-miesięcy, przy czym uregulowanie zaległych należności wraz z ustawowymi 

odsetkami w okresie dwóch tygodni od daty otrzymania przez Dzierżawcę pisma 

o wypowiedzeniu umowy powoduje, iż wypowiedzenie to nie będzie wywoływało 

skutków prawnych,  

b. podnajmu, użyczenia lub udostępnienia pod jakimkolwiek innym tytułem odpłatnym 

lub darmym Przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej bez pisemnej zgody 

Wydzierżawiającego  

c. użytkowania Przedmiotu dzierżawy niezgodnie z przeznaczeniem, 

d. dewastacji Przedmiotu dzierżawy, 

e. nie przejęcia przez Dzierżawcę Przedmiotu dzierżawy w uzgodnionym terminie, 

f. nie dotrzymania przez Dzierżawcę któregokolwiek z warunków umowy. 

3. Wydzierżawiający wyznaczy Dzierżawcy termin wydania Przedmiotu dzierżawy, 

przypadający nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia stosunku dzierżawy. Dzierżawca 

jest zobowiązany zwrócić Przedmiot dzierżawy Wydzierżawiającemu w stanie nie 

pogorszonym, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w umowie lub dokonanych za 

pisemną zgodą Wydzierżawiającego oraz bez jakichkolwiek rzeczy będących własnością 

Dzierżawcy lub osób trzecich. Dzierżawca zobowiązany jest do usunięcia z Przedmiotu 

dzierżawy wszystkich nośników reklamowych, reklam, szyldów, plakatów, neonów itp., 

a także do usunięcia z szyb wydzierżawianego budynku wszystkich folii reklamowych, 

napisów i plakatów oraz pozostawienie czystych szyb bez żadnych naklejek od wewnątrz, 

jak i na zewnątrz budynku. 

4. W okresie od dnia zakończenia umowy do dnia, określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

Dzierżawca będzie płacić Wydzierżawiającemu wynagrodzenie za zajmowanie Przedmiotu 

dzierżawy, w wysokości dotychczasowego czynszu dzierżawy oraz wszelkie inne opłaty 
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związane z korzystaniem z Przedmiotu dzierżawy, proporcjonalnie do ilości dni jego 

zajmowania. 

5. Strony umowy ustalają, że w przypadku nie zwrócenia Przedmiotu dzierżawy 

Wydzierżawiającemu przez Dzierżawcę w terminie określonym w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, Dzierżawca będzie płacić Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości 1/15 

miesięcznego czynszu za każdy dzień opóźnienia. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza 

prawa Wydzierżawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

6. Dzierżawca, na żądanie Wydzierżawiającego, po zakończeniu umowy dzierżawy 

zobowiązany jest do usunięcia poczynionych w Przedmiocie dzierżawy nakładów 

i przywrócenia go do stanu pierwotnego.  

7. Strony umowy ustalają, że w przypadku nienależytego wywiązywania się z zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy, Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną 

w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa 

Wydzierżawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

8. Strony umowy ustalają, że w przypadku gdy Dzierżawca w okresie do …….. (termin nie 

dłuższy niż 6 miesięcy, zostanie określony w zatwierdzonym przez Wydzierżawiającego  

zakresie prac remontowo-adaptacyjnych, o których mowa w §3 ust. 5 niniejszej umowy) nie 

przeprowadzi uzgodnionego zakresu prac remontowo-adaptacyjnych, o którym mowa w §3 

ust. 5 niniejszej umowy lub przeprowadzi je nienależycie, co zostanie zweryfikowane przez 

Wydzierżawiającego i na tą okoliczność zostanie sporządzona notatka służbowa, zapłaci 

Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu 

dzierżawy (brutto) określonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy. 

9. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 8 tego paragrafu, nastąpi również w przypadku 

gdy z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy, Wydzierżawiający zobligowany będzie do 

rozwiązania umowy dzierżawy przed upływem terminu wskazanego w ust. 8 niniejszego 

paragrafu i na dzień jej rozwiązania Dzierżawca nie wykona remontu, o którym mowa w §3 

ust. 5 niniejszej umowy. 

10. W przypadku nie przejęcia przez Dzierżawcę Przedmiotu dzierżawy w uzgodnionym 

terminie, Dzierżawca będzie płacić Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości 1/15 

miesięcznego czynszu za każdy dzień opóźnienia w przejęciu Przedmiotu dzierżawy. 

Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa Wydzierżawiającego do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności, chyba że w umowie inaczej zastrzeżono. 

3. Dzierżawca zobowiązany jest do informowania Wydzierżawiającego o zmianie swojego 

adresu. Brak powiadomienia skutkuje tym, iż pisma przesłane na ostatni znany 

Wydzierżawiającemu adres Dzierżawcy uznaje się za doręczone skutecznie. 

4. Wszelkie pisma i zawiadomienia pozostające w związku z wykonaniem niniejszej umowy 

będą uznane za doręczone o ile zostaną przekazane drugiej stronie: osobiście, lub pocztową 

przesyłką rejestrowaną. 

5. Pisma przesłane drugiej stronie i przez nią nie odebrane, uznaje się za skutecznie doręczone       

z dniem pierwszego awizo.  

6. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy jej strony będą dążyć do 

polubownego ich rozstrzygnięcia na drodze negocjacji, a w przypadku niepowodzenia, 

ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Oddziału 

Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. 
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7. Załączniki do niniejszej umowy stanowiące jej integralną część: 

a. protokół przekazania Przedmiotu dzierżawy, 

b. załącznik graficzny, na którym zaznaczone jest położenie Przedmiotu dzierżawy, 

c. ……………. 

8. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

otrzymują: Wydzierżawiający – 2 egz., Dzierżawca – 1 egz. 

 

 

WYDZIERŻAWIAJĄCY:     DZIERŻAWCA: 
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WARUNKI PRZETARGOWE 

 OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA PRZEZ PRZYSZŁEGO 

DZIERŻAWCĘ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.DŁUGIEJ 12 W BIELSKU-BIAŁEJ 

CZASOWEJ OBNIŻKI CZYNSZU DZIERŻAWY 

 

1. Z uwagi na stan techniczny nieruchomości Wydzierżawiający może w określić w umowie 

„wakacje czynszowe” tj. okres w którym Dzierżawca będzie regulował na rzecz 

Wydzierżawiającego, obniżony o 90% wylicytowany miesięczny czynsz dzierżawy 

(powiększony o należny podatek VAT).  

2. Okres zastosowania obniżki będzie obowiązywał wyłącznie przez okres pierwszych dwóch 

miesięcy bezpośrednio po zawarciu umowy (dniem początkowym będzie data 

protokolarnego przekazania nieruchomości dzierżawcy). 

3. Zastosowanie powyższej obniżki będzie możliwe wyłącznie przy spełnieniu poniższego: 

 wyłoniony w postępowaniu przetargowym kandydat na dzierżawcę, w celu możliwości 

skorzystania z powyższej obniżki, zobowiązany będzie niezwłocznie jednak nie później 

niż w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, złożyć w siedzibie tut. 

Oddziału zakres prac remontowo-adaptacyjnych, które zamierza przeprowadzić na 

przedmiotowej nieruchomości, 

 przedstawiony zakres prac remontowo-adaptacyjnych będzie podlegał uzgodnieniu, 

weryfikacji i zatwierdzeniu przez Dyrektora OR AMW w Krakowie, co ostatecznie 

będzie stanowiło podstawę do zastosowania w umowie obniżki na warunkach 

określonych w pkt. 1 i 2 powyżej.  

4. Wszelkie zgody/decyzje, które Dzierżawca zobowiązany będzie uzyskać, we własnym 

zakresie i na własny koszt, do przeprowadzenia remontu i dalszego użytkowania 

nieruchomości, w żaden sposób nie będzie wpływało na zmianę terminu obowiązywania 

zastosowanej obniżki czynszu. Wydzierżawiający nie ponosi jakiejkolwiek 

odpowiedzialności w razie nieuzyskania przez Dzierżawcę wymaganych prawem zgód/ 

decyzji. 

5. Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości dwukrotności 

pełnego miesięcznego czynszu dzierżawy (brutto), jeżeli w okresie do sześciu miesięcy 

licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy, nie przeprowadzi uzgodnionego zakresu prac 

remontowo-adaptacyjnych lub przeprowadzi je nienależycie. Szczegółowo okres, o którym 

mowa powyżej, zostanie określony w zatwierdzonym przez Dyrektora OR AMW  

w Krakowie zakresie prac remontowo-adaptacyjnych. 
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6. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 5, nastąpi również w przypadku gdy z przyczyn 

leżących po stronie Dzierżawcy, Wydzierżawiający zobligowany będzie do rozwiązania 

umowy dzierżawy w okresie przed upływem 6-ciu miesięcy od dnia zawarcia umowy i na 

dzień jej rozwiązania dzierżawca nie wykona zaakceptowanego remontu. 

7. Dzierżawca zobowiązany będzie powiadomić Wydzierżawiającego o zakończeniu remontu 

w przedmiocie dzierżawy. 

8. Wszelkie prace remontowe  Dzierżawca będzie wykonywał na koszt własny i we własnym 

zakresie bez udziału finansowego Wydzierżawiającego zarówno w trakcie trwania umowy 

jak i po jej rozwiązaniu.  

9. Dzierżawcy nie będzie przysługiwał zwrot lub jakiekolwiek inne rozliczenie nakładów 

poniesionych na remont przedmiotowej nieruchomości zarówno w trakcie trwania umowy 

jak i po jej rozwiązaniu.  

10. W przypadku wygaśnięcia  stosunku  dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany będzie zwrócić 

Przedmiot dzierżawy Wydzierżawiającemu w stanie technicznym nie pogorszonym, 

z uwzględnieniem zmian przewidzianych w umowie lub dokonanych za pisemną zgodą 

Wydzierżawiającego.  
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O Ś W I A D C Z E N I E 

złożone do przetargu ustnego nieograniczonego  

przeprowadzonego w dniu  ........................... r.  

na dzierżawę nieruchomości 

 położonej przy ul. Długiej 12 w Bielsko-Biała 

 

Oświadczam, że: 

1) Zapoznałem/am* się z pełną treścią ogłoszenia przetargowego, regulaminem przetargowym, 

warunkami przetargowymi określającymi możliwości uzyskania przez przyszłego 

dzierżawcę czasowej obniżki czynszu dzierżawy, wzorem umowy dzierżawy i przyjmuję 

warunki w nich zawarte bez zastrzeżeń,  

2) zapoznałem/am* się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu 

oraz, że nie będę wnosił/ła* roszczeń z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych 

przedmiotu przetargu w stosunku do Agencji,  

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Regionalny AMW, 

w związku z prowadzonym przetargiem (podst. prawna Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawa 

z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 

1781),  

4) jestem/ nie jestem* zamężna/żonaty* 

5) przedłożone przeze mnie dokumenty są aktualne na dzień przetargu.  

 

 

 

 

 

 
………………………………...………………………. 

                                                                              (data i  czytelny podpis uczestnika przetargu)  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* (niepotrzebne skreślić) 
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Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy 

 
 

 
Ja niżej podpisana/podpisany* posiadająca/posiadający* numer PESEL ………………………………. 

wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości położonej  

przy ul. Długiej 12 w Bielsko-Biała przez mojego męża/ żonę* ………………………………………….. 

                                                       (imię i nazwisko) 

 

 

 

 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Regionalny AMW  

w Krakowie, w związku z przetargiem na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości (podst. prawna 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawa z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1781). 

 

 

 

 

 

……………………………………………….                       ……………….………………………… 
     (miejscowość i data złożenia oświadczenia)                                          (czytelny podpis  osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* (niepotrzebne skreślić) 
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OŚWIADCZENIE 
 
Jako uczestnik przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej  

przy ul. Długiej 12 w Bielsko-Biała będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego, 

w przetargu ustnym nieograniczonym przeprowadzonym w dniu ………….……... 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie nw. danych osobowych w celu 

przeprowadzenia procedury przetargowej oraz ewentualnej dzierżawy ww. nieruchomości na 

moją rzecz. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie 

dobrowolnie (podst. prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie 

danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1781). 

 

 

………………………………………… 

               (imię i nazwisko/nazwa) 

………………………………………… 

       (ulica, nr domu, nr mieszkania) 

………………………………………… 

        (kod pocztowy, miejscowość) 

………………………………………… 

        (seria i nr dowodu osobistego) 

………………………………………… 

                         (PESEL) 

………………………………………… 

               (telefon kontaktowy) 

………………………………………… 

                 (adres e-mail) 

 

 

 

       
 ………………………..……………………………… 

(data i czytelny podpis – imię i nazwisko) 
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POUCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi w związku z obowiązywaniem od  

25 maja br. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)  

a w szczególności art. 13 i 15 RODO, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy  

ul. Nowowiejskiej 26 A, 00-911 Warszawa; 

2) Administrator wyznacza inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy elektronicznie pod 

adresem e-mail: iod@amw.com.pl oraz listownie pod adresem Administratora podanym w pkt 1 z dopiskiem 

„inspektor ochrony danych osobowych”. 

3) Przekazane dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzonego postępowania przetargowego  

w strukturze Administratora, w szczególności na podstawie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, ustawy  

o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie kodeks cywilny. 

4) Administrator zawiadamia, że nie planuje przekazywać danych osobowych innym odbiorcom, poza organom 

podatkowym w zakresie podatków od nieruchomości, podatków rolnego i leśnego, Kancelarii Notarialnej  

w celu przygotowania umowy przenoszącej prawo własność nieruchomości oraz Zarządcy Nieruchomości  

w celu przekazania lub przejęcia najmowanej/dzierżawionej nieruchomości. 

5) Przekazane dane osobowe Administrator będzie przetwarzał do czasu realizacji umowy, a następnie przez 

okres zgodny z wymogami archiwizacji, określonymi w przepisach prawa. 

6) Zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane 

Pani/Pana dotyczące, a w razie potwierdzenia – prawo do uzyskania dostępu do danych oraz następujących 

informacji:  

 cele przetwarzania,  

 kategorie odnośnych danych osobowych,  

 o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostaną ujawnione (w szczególności o odbiorcach 

w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych),  

 w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych, a gdy nie jest możliwe – kryteria ustalania 

tego okresu,  

 o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, oraz 

do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Ma Pani/Pan również prawo do kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Za wszelkie 

kolejne kopie Administrator może pobrać opłaty wynikające z kosztów administracyjnych. 

7) Zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych 

osobowych, które są nieprawidłowe, albo uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia. 

8) Zgodnie z art. 17 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego 

usunięcia dotyczących Pani/Pana danych, a administrator ma obowiązek je usunąć bez zbędnej zwłoki, jeżeli 

zachodzi choćby jedna z okoliczności:  

 dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone,  

 osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania,  

 osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO wobec 

przetwarzania (sprzeciw osoby zainteresowanej z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją) i nie 

występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba ta wnosi sprzeciw na mocy 

art. 21 ust. 2 rozporządzenia RODO (sprzeciw osoby zainteresowanej wobec przetwarzania danych 

osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego),  

 dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,  

 dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego  

w prawie Unii lub prawie polskim,  

 dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 

9) Zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan  prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania, gdy: 

 kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi 

sprawdzić ich prawidłowość, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając 

w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

mailto:iod@amw.com.pl
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 wniosła Pani/ wniósł Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO wobec przetwarzania – do 

czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 

podstaw pańskiego sprzeciwu. 

10) Zgodnie z art. 21 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –  

z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/a danych osobowych 

opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub d (chodzi o przetwarzanie danych w celu wykonania zadania  

w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej, albo w celach realizacji prawnie uzasadnionych 

interesów administratora bądź strony trzeciej), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. 

Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych 

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, 

której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

11) Administrator prowadzi z Panią/Panem korespondencję w zakresie praw określonych w pkt 6-10 niniejszej 

informacji w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. 

 Administrator udziela informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – 

elektronicznie, o ile innymi sposobami da się potwierdzić Pani/Pana tożsamość. 

 Administrator ułatwia Pani/Panu wykonywanie wskazanych praw. 

 Administrator udziela Pani/Panu informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, najpóźniej  

w ciągu miesiąca, a w razie potrzeby – z uwagi na skomplikowany charakter pańskiego żądania – może ten 

termin wydłużyć o kolejne 2 miesiące, informując o tym Panią/Pana w ciągu 1 miesiąca od zgłoszenia 

żądania podając przyczynę opóźnienia. 

 Jeżeli swoje żądanie w zakresie wskazanych praw złoży Pani/Pan elektronicznie, Administrator przekaże 

Pani/Panu informacje w miarę możliwości elektronicznie, chyba że zażąda Pani/Pan innej formy. 

 Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z Pani/Pana żądaniem w zakresie wskazanych praw, 

ma obowiązek zawiadomić Panią/Pana o tym niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od otrzymania 

żądania, podając powody milczenia oraz informację o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego 

i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

 Administrator udziela informacji i podejmuje działania w zakresie wskazanych praw, co do zasady 

nieodpłatnie. Jeżeli Pańskie żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze 

względu na ich ustawiczność, Administrator może: 

a)  pobrać opłatę, uwzględniając koszty administracyjne, albo 

b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. 

12) Zgodnie z art. 77 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

rozporządzenie RODO. 
 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że przyjąłem powyższe pouczenie i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Agencję Mienia Wojskowego w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa, zgodnie z RODO, 

w celu przeprowadzenie procedury przetargowej na najem nieruchomości. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………. 

Data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 


