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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 6  z dnia 18 lutego 2020 roku 

Rektora SGGW 

 

REGULAMIN GOSPODAROWANIA 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 

W WARSZAWIE 

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 1. Przedmiot regulaminu 

Niniejszy regulamin określa zasady gospodarowania nieruchomościami Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Uczelni 

w zakresie wszelkich dopuszczalnych prawem form rozporządzania, w szczególności takich jak 

sprzedaż, zamiana, darowizna, dzierżawa, najem, użyczenie. Regulamin nie obejmuje:  

- Pokoi mieszkalnych w Domach Studenckich, 

- Domu Akademickiego "Ikar" z wyłączeniem powierzchni użytkowych, 

- Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego z siedzibą w Kirach, 

- Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego z siedzibą w Kociszewie, 

do których stosuje odrębne zasady. 

 

§ 2. Definicje 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Uczelni lub SGGW – rozumie się przez to Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie, 

2. nieruchomości – rozumie się przez to zarówno nieruchomość w znaczeniu nadanym 

przez art. 46. § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1145.) jak również w znaczeniu nadanym przez art. 24 ust. 1. ustawy z dnia 6 lipca 

1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204.) lecz także 

rozumie się przez to niewydzielone prawnie, geodezyjnie czy architektonicznie części 

nieruchomości w wyżej wymienionych znaczeniach mogące stanowić przedmiot 

obligacyjnych czynności rozporządzających w szczególności takich jak najem czy 

dzierżawa.  

3. nieruchomości mieszkaniowej – rozumie się przez to nieruchomość w znaczeniu 

opisanym w ust. 2 niniejszego § której aktualnym przeznaczeniem jest zaspokajanie 

potrzeb mieszkaniowych SGGW lub podmiotów trzecich, względnie mogącej pełnić 

takie funkcje.  

4. nieruchomości użytkowej - rozumie się przez to nieruchomość  w znaczeniu opisanym 

w ust. 2 niniejszego § wykorzystywaną na potrzeby prowadzenia działalności statutowej 

SGGW lub innej nie polegającej na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. 

Nieruchomość mieszkaniowa staje się nieruchomością użytkową z chwilą zmiany jej 

przeznaczenia.  

5. nieruchomości sąsiedniej – rozumie się przez to nieruchomość bezpośrednio 

przylegającą do nieruchomości będącej w zasobie Uczelni lub położoną na obszarze 

stanowiącym pewną całość, wyróżnionym ze względu na pewne charakterystyczne 

cechy tej nieruchomości względnie powiązaną funkcjonalnie z nieruchomością która ma 

zostać powiększona.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/6_lipca
http://pl.wikipedia.org/wiki/198
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6. zasobie nieruchomości Uczelni – rozumie się przez to nieruchomości w znaczeniu 

opisanym w ust. 2 niniejszego § będące przedmiotem własności, użytkowania 

wieczystego lub innych praw rzeczowych (w tym m.in. hipotek i służebności) oraz praw 

obligacyjnych (w tym m.in. najmu i dzierżawy) przysługujących SGGW, a także 

pozostające w faktycznym posiadaniu czy dzierżeniu Uczelni bez tytułu prawnego.  

7. rozporządzeniu - rozumie się przez to każdą dopuszczalną przez prawo czynność 

prawną mającą za przedmiot nieruchomość w znaczeniu opisanym w ust. 2 niniejszego 

§ w wyniku której dochodzi do zmiany jej właściciela, użytkownika wieczystego, 

posiadacza, dzierżyciela bądź podmiotu innego prawa rzeczowego lub obligacyjnego. 

8. Zakładzie lub LiRZD - rozumie się przez Leśny lub Rolniczy Zakład Doświadczalny. 

9. prawa obligacyjne – rozumie się przez to najem, dzierżawę, użyczenie lub inną umowę 

cywilnoprawną na podstawie, której dochodzi do przeniesienia posiadania w stosunku 

do nieruchomości na podmiot trzeci.  

10. prawa rzeczowe – rozumie się przez to własność użytkowanie wieczyste, hipotekę, i 

inne ograniczone prawa rzeczone przewidziane właściwymi przepisami KC i innych 

ustaw.  

§ 3. Organy właściwe 

Zasobem nieruchomości Uczelni gospodaruje Rektor SGGW przy pomocy jednostek 

organizacyjnych Uczelni właściwych w sprawach nieruchomości, wymienionych w 

Regulaminie Organizacyjnym SGGW. 

 

§ 4. Zgodność 

Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Uczelni odbywa się zgodnie z 

zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie przy uwzględnieniu : 

1. przepisów Statutu SGGW, a w szczególności § 55; 

2. przepisów ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

w tym art. 423 ust. 2 

3. przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym, a w szczególności art. 38–41; 

4. przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w szczególności 

w zakresie kontroli wstępnej wykonywanej przez Kwestora SGGW zgodnie z art. 54;  

5. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie 

zasad organizacji przetargów na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa 

państwowe stosowanego odpowiednio,  

6. innych właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie 

obejmującym przedmiot niniejszego regulaminu, które dotyczą SGGW. 

 

§ 5. Zasady gospodarowania nieruchomościami 

1. Gospodarowanie nieruchomościami odbywa się przy uwzględnieniu zasad legalności, 

gospodarności, celowości i rzetelności. 

2. Rozporządzanie nieruchomością wymagającej uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii 

Generalnej RP wymaga uprzedniej opinii Senatu SGGW i zgody Rady Uczelni.  

3. Umowy obligacyjne z zasady zawierane są na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 5 

lat. W przypadku zawarcia umowy powyżej 5 lat konieczne jest uzyskanie zgody Senatu 

SGGW. Długość okresu, na jaki zawierane mają być umowy, zależy od charakteru i 

przeznaczenia nieruchomości.  

4. Dopuszcza się zawarcie umów na czas nieokreślony w szczególności w przypadkach 

gdy kontrahent SGGW świadczyć będzie usługi na rzecz studentów bądź pracowników 

Uczelni (tj. bufety, kawiarnie, punkty xero itp) lub będzie to uzasadnione w danym 

stanie faktycznym.  
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ROZDZIAŁ II PODZIAŁ KOMPETENCJI 
 

§ 6. Organizacja procesu 

Proces gospodarowania nieruchomościami SGGW odbywa się w trzech etapach: 

a. pierwszym - czynności przygotowawcze do rozporządzenia opisane w rozdziale III 

regulaminu, które obejmują weryfikacje stanu prawnego i faktycznego nieruchomości w celu 

rozporządzenia, w tym składanie koniecznych wniosków oraz zgromadzenie niezbędnej do 

przeprowadzenia etapu drugiego dokumentacji,  

b. drugim - czynności realizujące procedurę opisane w rozdziale IV regulaminu 

rozporządzenia, które obejmują prowadzenie postępowania zmierzającego do zawarcia 

umowy,  

c. trzecim - czynności wykonawcze rozporządzenia opisane w rozdziale V regulaminu, które 

obejmują administrowanie daną umową po jej zawarciu. 

§ 7. Obszary odpowiedzialności 

Sprawy dotyczące gospodarki zasobem nieruchomości Uczelni, z wyłączeniem spraw 

dotyczących zbycia nieruchomości,  prowadzą i ponoszą w tym zakresie odpowiedzialność 

następujące jednostki organizacyjne SGGW wskazane w regulaminie organizacyjnym. 

a. Dział Administrowania Zasobami Użytkowymi zgodnie z §6 prowadzi i odpowiedzialna 

jest za:  

− cały proces odnośnie nieruchomości mieszkaniowych SGGW nie wchodzących do zasobu 

właściwego LiRZD w zakresie praw obligacyjnych, 

− cały proces odnośnie nieruchomości mieszkaniowych SGGW nie wchodzących do zasobu 

właściwego LiRZD w zakresie praw rzeczowych, 

− cały proces odnośnie  nieruchomości użytkowych położonych na terenie m.st. Warszawy, z 

wyłączeniem rozporządzenia nieruchomościami gruntowymi, 

− trzeci etap rozporządzenia nieruchomościami użytkowymi wchodzącymi w skład zasobu 

właściwego LiRZD przy współpracy z tym Zakładem oraz współpraca z Sekcją Gospodarki 

Nieruchomościami w zakresie etapu drugiego,  

− trzeci etap rozporządzenia gruntowymi nieruchomościami użytkowymi na terenie m.st. 

Warszawy oraz współpraca z Sekcją Gospodarki Nieruchomościami w zakresie etapu 

drugiego. 

b. właściwy LiRZD zgodnie z §6: 

- prowadzi i odpowiedzialny jest za cały proces odnośnie nieruchomości mieszkaniowych 

wchodzących do jego zasobu: 

-  współpracuje z Działem Administrowania Zasobami Użytkowymi w zakresie trzeciego 

etapu rozporządzenia nieruchomościami użytkowymi wchodzącymi w skład zasobu 

właściwego Zakładu, 

- współpracuje z Sekcją Gospodarki Nieruchomościami w zakresie pierwszego i drugiego 

etapu rozporządzenia nieruchomościami użytkowymi wchodzącymi w skład zasobu 

właściwego Zakładu. 

- prowadzi i odpowiedzialny jest za pierwszy, drugi i trzeci etap rozporządzania 

nieruchomościami, które w wyniku zawarcia stosownych umów (np. najem dzierżawa) 

wchodzą w skład zasobu właściwego Zakładu, 

c. Sekcja Gospodarki Nieruchomościami zgodnie z §6 prowadzi i odpowiedzialna jest za: 

-  pierwszy i drugi etap rozporządzenia nieruchomościami użytkowymi wchodzącymi w skład 

zasobu właściwego LiRZD przy  współpracy z tym Zakładem, przy czym drugi etap 

rozporządzenia przy udziale Działu Administrowania Zasobami Użytkowymi, 

-  pierwszy i drugi etap rozporządzenia nieruchomościami użytkowymi na terenie m.st. 

Warszawy, z wyłączeniem nieruchomości podlegających Działowi Administrowania 

Zasobami Użytkowymi. 

 



4 

 

ROZDZIAŁ II 

 ETAP I 

 CZYNNOŚCI PRZYGOTOWUJĄCE DO ROZPORZĄDZENIA 
 

§ 8. Spis nieruchomości podlegających rozporządzeniu 

1. W celu planowania procesu rozporządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład 

zasobu nieruchomości SGGW Rektor, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. 

Gospodarowania Nieruchomościami, podejmuje decyzje w sprawie ujawnienia bądź 

wykreślenia nieruchomości w „Spisie Nieruchomości SGGW podlegających 

rozporządzeniu”, zwanym dalej Spisem nieruchomości. Spis prowadzony jest przez 

Sekcję Gospodarki Nieruchomościami w wersji elektronicznej (wzór spisu stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu). 

2. Spis nieruchomości jest dokumentem wewnętrznym Uczelni i stanowi wytyczne dla 

działań jednostek wymienionych w §7, w szczególności do sporządzania wykazów, o 

których mowa §9 ust. 1. 

3. W spisie nieruchomości podaje się podstawowe informacje o każdej nieruchomości, 

zawierające: 

a. oznaczenie i powierzchnię nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i 

budynków lub kartoteki budynków i lokali  

b. w przypadku nieruchomości rolnych rodzaj użytków i ich klasy, 

c. oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości albo informację, 

że księga nie jest prowadzona, 

d. opis budynków i innych składników majątkowych przeznaczonych do 

rozporządzenia, 

e. aktualny sposób wykorzystania, 

f. zakładany sposób rozporządzenia (ewentualnie czas oddania w posiadanie 

zależne). 

4. Spis nieruchomości tworzony jest na podstawie wniosków dotyczących 

zagospodarowania zasobu nieruchomości SGGW przeznaczonych do rozporządzenia 

składanych przez jednostki wymienione w §7 odpowiedzialne za etap I rozporządzenia.  

Podmiotem zobowiązanym do sporządzenia wniosku dotyczącego zagospodarowania 

zasobu nieruchomości SGGW (załącznik nr 3 do Regulaminu), jest administrator danej 

nieruchomości. Administrator nieruchomości przekazuje wypełniony wniosek do 

właściwej jednostki, wymienionej w § 7 Regulaminu Gospodarki Nieruchomościami, 

odpowiedzialnej za realizację I etapu rozporządzenia nieruchomością.  

Jednocześnie administratorzy nieruchomości zobowiązani są do ścisłej współpracy 

i przekazywania niezbędnych informacji celem podjęcia działań określonych 

Regulaminem, które winny doprowadzić do rozporządzania nieruchomością. 

Wnioski dla każdej nieruchomości zawierające dane opisane w ust. 4, kierowane są do 

Rektora SGGW za pośrednictwem Komisji ds. Gospodarowania Nieruchomościami, 

która wyraża opinię w sprawie zakładanego sposobu rozporządzenia nieruchomością 

wskazanego we wniosku (wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu). Opinia zawarta jest w protokole z posiedzenia ww. Komisji. Rektor po 

wyrażeniu opinii przez Komisję (opinia nie jest wiążąca) podejmuje decyzję o 

ujawnieniu nieruchomości w spisie formie pisemnej i kieruje ją do wykonania do 

Kierownika Sekcji Gospodarki Nieruchomościami.  W przypadku decyzji negatywnej 

pozostawia się ją w aktach sprawy. 

5. Nieruchomość ujętą w Spisie nieruchomości wykreśla się (bez konieczności uzyskania 

dalszych zgód lub pozwoleń) ze spisu w przypadku jeśli dojdzie do jej rozporządzenia 

lub dalsze przeznaczenie jej do rozporządzenia nie będzie uzasadnione.  
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§ 9. Wykazy nieruchomości  

1. Rektor ma prawo zadecydować o podaniu do publicznej wiadomości informacji o chęci 

rozporządzenia nieruchomością SGGW ujętą w spisie o którym mowa w § 8  wobec 

której wówczas sporządza się : 

a. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany. 

b. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę lub inny 

stosunek prawny o charakterze obligacyjnym. 

Każdy z wykazów o których mowa powyżej, winien zawierać podstawowe informacje 

o nieruchomości i planowanym sposobie jej rozporządzenia także nazwę i adres 

jednostki organizacyjnej SGGW właściwej do przyjmowania ewentualnych pism 

wyrażających zainteresowanie zawarciem stosownej umowy dotyczącej Nieruchomości 

znajdującej się w wykazie (tzw. oferta wstępna).  

2. Wykazy, o których mowa w ust. 1 lit. a niniejszego § sporządza Sekcja Gospodarki 

Nieruchomościami. 

3. Wykazy, o których mowa w ust. 1 lit. b niniejszego § sporządza właściwa jednostka 

odpowiedzialna za etap I rozporządzenia zgodnie z §7 po uzyskaniu zgody Rektora 

Wykazy zamieszcza się  na stronie internetowej SGGW na okres od 10 do 21 dni 

kalendarzowych. 

4. W przypadku złożenia przez podmiot zainteresowany pisemnej oferty wstępnej na  

nieruchomość ujętą w wykazach, o których mowa w ust. 1 lub nie ujętą w wykazach, 

lecz ujętą w spisie  o którym mowa w § 8, właściwa jednostka SGGW wymieniona w § 

7 odpowiedzialna za etap I rozporządzania składa pisemny wniosek do Rektora o 

ogłoszenie postępowania przetargowego, konkursowego lub zastosowanie 

bezprzetargowego trybu rozporządzenia. 

5. W przypadku złożenia przez podmiot zainteresowany pisemnej oferty wstępnej na 

nieruchomość nie ujętą w spisie nieruchomości, właściwa jednostka SGGW 

wymieniona w § 7 odpowiedzialna za etap I rozporządzania składa pisemny wniosek 

(wraz z własną opinią w tej sprawie oraz załączonym pismem podmiotu 

zainteresowanego) do Rektora za pośrednictwem Komisji Rektorskiej(która wyraża 

swoją opinię w tej sprawie), o podjęcie decyzji w sprawie rozporządzenia 

nieruchomością Ww. decyzja na rozporządzenie określa stosowny tryb rozporządzenia 

oraz stanowi podstawę wpisu nieruchomości do spisu o którym mowa w § 8. 

6. LiRZD w zakresie nieruchomości położonych na ich terenie, przekazują oferty i pisma 

kontrahentów zgłaszających zainteresowanie daną nieruchomością do ich weryfikacji 

Sekcji Gospodarki Nieruchomościami. W przypadku złożenia przez podmiot 

zainteresowany pisemnej oferty wstępnej na  nieruchomość LiRZD nie ujętą w Spisie 

nieruchomości, § 9 ust. 5 stosuje się odpowiednio, przy czym wniosek w sprawie 

rozporządzenia w zakresie danej nieruchomości pochodzi od Sekcji Gospodarki 

Nieruchomościami.  

7. Mimo bezskutecznego upływu terminu na zgłaszanie ofert wstępnych, wskazanego na 

wykazach o których mowa w ust. 1 niniejszego §, Rektor może podjąć pisemną decyzję 

o uruchomieniu procedury przetargowej, konkursowej bądź bezprzetargowego trybu 

rozporządzenia w stosunku do danej nieruchomości, zgodnie z § 11 Regulaminu. 

8. W przypadku gdy LiRZD (lub inna jednostka organizacyjna SGGW) zamierza dokonać 

czynności rozporządzającej dotyczącej nieruchomości, która w wyniku zawarcia 

stosownej umowy z kontrahentem (np. najem, dzierżawa) wejdzie w skład zasobu 

właściwego Zakładu (lub jednostki organizacyjnej) jego Dyrektor (jej Kierownik) 

przygotowuje wniosek do Rektora o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury 

zawarcia umowy, w którym winno być zawarte w szczególności uzasadnienie 

ekonomiczne umowy, opis nieruchomości oraz podanie rodzaju umowy, 

przewidywanego czynszu i innych opłat obciążających LiRZD (lub jednostkę 

organizacyjną). W takim przypadku LiRZ lub jednostka organizacyjna składa raport 
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według wzoru stanowiącego załącznik nr 9. W zakresie terminu i formy złożenia raportu 

i sankcji za jego niezłożenie stosuje się odpowiednio § 17 ust. 4.  

 

§ 10. Działania podejmowane celem określenia  

wartości przedmiotu rozporządzenia 

1. W przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu trybu rozporządzenia, właściwa jednostka 

organizacyjna odpowiedzialna za etap I rozporządzenia przeprowadza stosowną 

procedurę na wykonanie operatów szacunkowych lub opinii niezbędnych do 

przeprowadzenia planowanego sposobu rozporządzenia nieruchomością.  

2. Operat szacunkowy lub opinia, spełniające wymagania opisane właściwymi przepisami, 

stanowi podstawę do określenia odpowiednio wysokości minimalnej ceny zbycia, 

nabycia, wynagrodzenia za oddanie do korzystania będącej przedmiotem rozporządzenia 

nieruchomości bez względu na zastosowany tryb rozporządzenia. 

3. W przypadku gdy wartość przedmiotu rozporządzenia lub wartość rynkowa przedmiotu 

czynności prawnej nie przekracza kwoty warunkującej konieczność wystąpienia z 

wnioskiem do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP o wyrażenie zgody, operat 

szacunkowy lub opinia rzeczoznawcy majątkowego mogą być zastąpione analizą 

wartości rozporządzenia wykonaną przez właściwą jednostkę SGGW wskazaną w 

Regulaminie organizacyjnym w § 7 odpowiedzialną za etap I rozporządzenia. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ETAP II 

CZYNNOŚCI REALIZUJĄCE PROCEDURĘ ROZPORZĄDZENIA 

 
§ 11. Tryb rozporządzenia 

1. Po sporządzeniu operatu szacunkowego, opinii lub analizy określonych w §10 ust. 3, 

Rektor SGGW na wniosek właściwej jednostki organizacyjnej wskazanej w § 7 

odpowiedzialnej za etap I rozporządzenia ogłasza: 

a. przetarg, w przypadku gdy rozporządzenie dotyczyć ma prawa rzeczowego na 

nieruchomości, prowadzony przy udziale Komisji Przetargowej ds. 

Nieruchomości, 

b. konkurs, w przypadku gdy rozporządzenie dotyczyć ma prawa obligacyjnego 

na nieruchomości (najem, dzierżawa) prowadzony przy udziale Komisji 

Konkursowej ds. Nieruchomości, 

c. bądź kieruje rozporządzenie do bezprzetargowego trybu zawarcia umowy w 

przypadkach opisanych w niniejszym §. 

2. Szczegółowe zasady organizowania przetargów oraz działania Komisji Przetargowej ds. 

Nieruchomości określa Regulamin postępowań przetargowych stanowiący Załącznik nr 

1. Szczegółowe zasady postępowania konkursowego związanego z rozporządzeniem w 

drodze zawarcia umowy obligacyjnej oraz działania Komisji Konkursowej ds. 

Nieruchomości określa Regulamin postępowań konkursowych stanowiący Załącznik nr 

2 . 

3. W celu prowadzenia postępowań przetargowych i konkursowych Rektor powołuje w 

drodze zarządzenia odpowiednio Komisję Przetargową ds. Nieruchomości oraz Komisję 

Konkursową ds. Nieruchomości.  

4. Podstawowym trybem rozporządzenia nieruchomością jest przetarg lub konkurs. 

Bezprzetargowy tryb zawarcia umowy stosuje się jeśli : 

a. rozporządzenie nieruchomością poprzez zawarcie umowy obligacyjnej (m.in. 

najem, dzierżawa) następuje na rzecz podmiotu, z którym dotychczas zawarta 

była umowa obligacyjna. Warunkiem zastosowania przedmiotowego trybu w 

stosunku do posiadacza nieruchomości jest potwierdzenie, iż dotychczas zawarta 

z nim umowa wykonywana była przez niego w sposób prawidłowy a i nie ma on 
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żadnych wymagalnych zaległości finansowych wobec SGGW na dzień 

podejmowania decyzji o zastosowania bezprzetargowego trybu zawarcia 

umowy, 

b. rozporządzenie nieruchomością poprzez sprzedaż lub zawarcie umowy 

obligacyjnej następuje na rzecz podmiotu któremu przysługuje prawo 

pierwszeństwa nabycia zgodnie z obowiązującymi przepisami lub jednostki 

samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa, 

c. rozporządzenie nieruchomością następuje w drodze zamiany lub darowizny,  

d. rozporządzenie nieruchomością następuje poprzez zawarcie umowy 

obligacyjnej: 

- na czas oznaczony w łącznym wymiarze do 180 dni w danym roku 

kalendarzowym liczonych dla danego podmiotu, 

- na czas oznaczony do trzech lat gdy dwukrotnie nie zostało rozstrzygnięte 

postępowanie konkursowe, a w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach i 

gdy nieruchomość wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych (remont, 

rewitalizacja) na czas oznaczony do lat dziesięciu, 

- nieruchomość jest przedmiotem rozporządzenia na rzecz spółki utworzonej 

z udziałem SGGW. 

e. rozporządzenie nieruchomością poprzez zawarcie umowy obligacyjnej (najem 

lokali mieszkalnych) następuje na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 

pracowników SGGW,  

f. wartość przedmiotu rozporządzenia lub wartość rynkowa przedmiotu czynności 

prawnej nie przekracza równowartości trzykrotności przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, określonego na podstawie ostatniej 

ogłoszonej w tym przedmiocie informacji (komunikat, obwieszczenie) przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku gdyby powyższy 

wskaźnik przestał być obliczany lub publikowany, zostanie on automatycznie 

zastąpiony wskaźnikiem publikowanym w jego miejsce. 

5. Bezprzetargowy tryb zawarcia umowy może być zastosowany również jeśli 

rozporządzenie nieruchomością poprzez sprzedaż lub zawarcie umowy obligacyjnej 

następuje na rzecz podmiotu, który posiada z SGGW ważną umowę obligacyjną na 

nieruchomość sąsiednią lub jest jej właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym, a 

zawarcie umowy ma nastąpić w celu powiększenia zajmowanej powierzchni, polepszenia 

warunków zagospodarowania nieruchomości lub jej lepszego wykorzystania. Warunkiem 

zastosowania tego trybu w stosunku do dotychczasowego kontrahenta SGGW jest 

potwierdzenie przez administratora umowy w formie raportu, iż aktualnie zawarta z nim 

umowa wykonywana była (jest) przez niego w sposób prawidłowy i nie ma on żadnych 

wymagalnych zaległości finansowych wobec SGGW na dzień podejmowania decyzji o 

zastosowania bezprzetargowego trybu zawarcia umowy.  

6. Rektor, , może również podjąć pisemną decyzję o rozporządzeniu daną nieruchomością 

w drodze bezprzetargowej w przypadku gdy rozporządzenie ma nastąpić na rzecz: 

a) organów władzy publicznej, administracji rządowej, kontroli państwowej i 

ochrony prawa, sądów i trybunałów, 

b) państwowych jednostek budżetowych lub instytucji gospodarki budżetowej, 

c) podmiotów użyteczności publicznej i przedsiębiorstw państwowych,  

d) organizacji pozarządowych utrzymujących się ze składek członków, 

e) związków międzygminnych, 

f) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 

g) spółek, spółdzielni i funduszów z udziałem kapitału jednostek samorządu 

terytorialnego lub Skarbu Państwa. 

7. Bezprzetargowy tryb zawarcia umowy polega na prowadzeniu negocjacji treści umowy 

z jednym podmiotem, przy czym z negocjacji sporządza się stosowny protokół. 
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8. Bezprzetargowy tryb zawarcia umowy polega również na przyjęciu warunków 

standardowej oferty SGGW, przy czym potwierdzeniem przyjęcia tych warunków jest 

zawarcie stosownej umowy.  

9. W przypadku gdy rozporządzenie polega na nabyciu prawa, obciążeniu, zrzeczeniu się,  

wniesieniu aportem, wyrażaniu zgody na wywłaszczenie lub przyjęciu darowizny 

nieruchomości stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przeprowadzania przetargu. 

 

§ 12. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy 

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy uzyskuje i gromadzi właściwa jednostka 

organizacyjna SGGW wymieniona w § 7 odpowiedzialna za etap II rozporządzenia wskazanymi 

w tym przepisie nieruchomościami.  

§ 13. Czynności sprawdzające 

1. Z procesu przygotowawczego do rozporządzenia nieruchomością (etap I) oraz 

czynności realizujących rozporządzenia (etap II) sporządza się kartę obiegową 

zawierającą podpisy i daty: 

a. Kierownika właściwej jednostki organizacyjnej stwierdzającego, iż procedura z 

czynności przygotowawczych etapu I i II została zachowana; 

b. Zastępca Kanclerza Dyrektor Ekonomiczny celem stwierdzenia poprawności 

przeprowadzonej procedury oraz skutków finansowych rozporządzenia; 

c. Kwestora SGGW w zakresie kontrasygnaty finansowej skutków rozporządzenia; 

d. Radcy prawnego SGGW w zakresie zgodności rozporządzenia z przepisami 

prawa oraz właściwego zabezpieczenia interesów SGGW. 

2. Karta obiegowa wystawiana jest przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej 

SGGW prowadzącej II etap rozporządzenia zgodnie z Rozdziałem II. 

3. Po sporządzeniu kompletnej karty obiegowej kierownik jednostki o której mowa w § 13 

ust. 2 przekazuje dokumentację Kanclerzowi SGGW. Kanclerz SGGW składa swój 

podpis na karcie obiegowej akceptując spełnienie wymogów rozporządzenia mieniem 

SGGW zgodnie z niniejszym Regulaminem i przekazuje całość dokumentacji 

Rektorowi SGGW. 

4. Wzór karty obiegowej stanowi Załącznik nr 5.  

 

 

§ 14. Wystąpienie o zgodę Prezesa Prokuratorii Generalnej RP   

1. Po weryfikacji dokumentacji przez radcę prawnego po stwierdzeniu spełnienia 

okoliczności określonych na podstawie art. 423 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku z p. zm. w zw. z art. 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 

2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym gdy wartość przedmiotu 

rozporządzenia na dzień rozporządzenia przekracza kwotę 2 000 000 zł jednostka 

organizacyjna wymieniona w § 7 odpowiedzialna za procedurę rozporządzenia 

sporządza wniosek do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP o wyrażenie zgody na 

rozporządzenie składnikiem majątku trwałego. 

2. W przypadku gdy rozporządzenie polega na zawarciu umowy sprzedaży, zamiany lub 

darowizny Rektor SGGW poleca przystąpienie do podpisania przedwstępnej umowy, a 

następnie poleca właściwej jednostce sporządzenie wniosku do Ministra Skarbu 

Państwa o wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikiem majątku trwałego. W takim 

przypadku wadium wpłacone przez oferenta, który nie przystąpi do umowy 

przedwstępnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi na rzecz SGGW. 
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3. W przypadku gdy rozporządzenie polega na zawarciu umowy obligacyjnej Rektor 

SGGW poleca przystąpienie do parafowania projektu umowy, a następnie poleca 

właściwej jednostce sporządzenie wniosku do Ministra Skarbu Państwa o wyrażenie 

zgody na rozporządzenie składnikiem majątku trwałego.  

 

§ 15. Podpisanie umowy rozporządzającej 

W przypadku rozporządzania nieruchomością wymagającej uzyskania zgody Prezesa 

Prokuratorii Generalnej RP i podjęcia uchwały Senatu SGGW i Rady Uczelni zawarcie 

właściwej umowy rozporządzającej następuje w terminie ich obowiązywania z zastrzeżeniem § 

13.. Zawarcie umowy kończy II etap rozporządzenia. 

 

§ 151. Umowy zawierane przez LiRZD lub inną jednostkę SGGW  
1. W przypadku gdy Rektor po otrzymaniu wniosku o którym mowa w § 9 pkt 10 wyrazi 

zgodę na rozpoczęcie procedury, Dyrektor właściwego LiRZD (lub Kierownik jednostki) 

prowadzi bezpośrednie negocjacje z danym kontrahentem w sprawie zawarcia umowy 

przy czym wszelkie istotne jej warunki wymagają uzgodnienia z Zespołem Radców 

Prawnych SGGW i Sekcją Gospodarki Nieruchomościami. Dyrektor właściwego LiRZD 

(lub Kierownik jednostki) odpowiedzialny jest też za zgromadzenie odpowiedniej 

dokumentacji prawnej nieruchomości (m.in. mapa, wypis z ewidencji gruntów, wyciąg z 

księgi wieczystej).  

2. Po przeprowadzeniu negocjacji i ustaleniu treści umowy Dyrektor właściwego LiRZD 

(lub Kierownik jednostki) podpisuje umowę, na podstawie stosownego pełnomocnictwa 

udzielonego przez Rektora, przy czym przed jej zawarciem wymagane jest uzyskanie 

akceptacji jej treści przez radcę prawnego SGGW oraz uzyskanie kontrasygnaty 

głównego księgowego LiRZD (lub jednostki).  

 

ROZDZIAŁ V 
ETAP III 

CZYNNOŚCI WYKONAWCZE ROZPORZĄDZENIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ 

§ 16. Administrator umowy 

1. Administratorem umowy jest jednostka organizacyjna wymieniona w § 7 

odpowiedzialna za etap III rozporządzenia.  

2. W przypadku, gdy III etap rozporządzenia realizuje inna jednostka aniżeli etap II z 

przekazania umowy do administrowania spisuje się stosowny protokół, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 6. 

3. W przypadku, gdy następuje zmiana administratora umowy, sporządza się kartę 

inwentaryzacyjną z przekazania umowy z podpisami zdającego i przejmującego, której 

wzór stanowi Załącznik nr 7. 

§ 17. Obowiązki administratora umowy 

1. Administrator danej nieruchomości (kierownik obiektu lub Dyrektor Leśnego lub 

Rolniczego Zakładu Doświadczalnego) dokonuje przekazania lub odbioru od Najemcy 

lub Dzierżawcy przedmiotu rozporządzenia na podstawie otrzymanego od 

administratora umowy egzemplarza umowy lub innych dokumentów. Z czynności tych 

administrator nieruchomości sporządza stosowny protokół zdawczo – odbiorczy. Na 

żądanie administratora nieruchomości, administrator umowy obowiązany jest 

uczestniczyć w czynnościach przekazania lub odbioru przedmiotu rozporządzenia. W 

razie konieczności administrator umowy powołuje stosowną komisję dla celów 

przekazania lub odbioru.  
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2. Administrator umowy nadzoruje proces przekazania od i do kontrahenta przedmiotu 

rozporządzenia.  

3. Administrator umowy zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania 

administratorowi danej nieruchomości kopii wszystkich aneksów, protokołów, 

załączników i wszystkich innych dokumentów wpływających na treść lub sposób 

realizacji umowy. W szczególności w przypadku złożenia u administratora umowy 

oświadczenia o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy, względnie wydania jej 

przedmiotu, kopie pism zawierających ww. oświadczenie lub innych pism z tym 

związanych wysłanych do kontrahenta SGGW, winny być w tym samym dniu 

doręczone także administratorowi nieruchomości, gdzie działania związane z 

wyegzekwowaniem obowiązków kontrahenta związane ze złożeniem ww. oświadczeń 

należą do kompetencji administratora umowy.  

4. Administrator umowy obowiązany jest w terminie do dnia 31 stycznia danego roku do 

złożenia do Zastępcy Kanclerza Dyrektora Ekonomicznego pisemnego raportu z 

wykonywania zawartych umów obowiązujących w poprzednim roku. Zbiorczy raport z 

wykonywania zawartych umów obowiązujących w poprzednim roku przez 

poszczególnych Administratorów umów Zastępca Kanclerza Dyrektora 

Ekonomicznego obowiązany jest przedłożyć Rektorowi SGGW do dnia 28 lutego 

danego roku. Wzór raportu z wykonywania zawartych umów obowiązujących w 

poprzednim roku określa załącznik Nr 8 do niniejszego regulaminu.  

5. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku określonego w niniejszym § ust. 4 

Zastępca Kanclerza Dyrektor Ekonomiczny po upływie 14 dni od dnia, w którym 

powstaje obowiązek złożenia raportu, informuje Rektora w formie pisemnej o 

naruszeniu postanowień niniejszego regulaminu. 

 

§ 18. Kontrola nad wykonywaniem umów 

Kontrolę nad wykonywaniem umów sprawuje Rektor SGGW za pomocą jednostek 

organizacyjnych wskazanych w Regulaminie organizacyjnym. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE  
 

§ 19. Wejście w życie 

Regulamin wchodzi w życie w dniu wejścia w życie zarządzenia wprowadzającego.     

 

§ 20. Przetwarzanie danych osobowych 

1. SGGW, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej 

„RODO”), informuje, że będzie przetwarzać przekazane przez Mieszkańca dane osobowe 

oraz dane osób upoważnionych do wspólnego z nim zamieszkiwania, a związanych z 

realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, w celu i w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowej realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Każda osoba lub instytucja, której, w wyniku wykonywania postanowień niniejszego 

regulaminu, dane osobowe ulegają pozyskaniu i przetwarzaniu zostanie poinformowana o 

tym, że: 

a) Administratorem jego danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, zwana dalej 

również „Administratorem”; 
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b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych oraz wykonywaniem praw przez osoby, których dane dotyczą, 

przysługujących na mocy RODO pod adresem e-mail: iod@sggw.pl 

c) Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją postanowień niniejszego 

Regulaminu będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust.1 lit.c) RODO - w celu 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przewidzianych 

m.in. w ustawie z dnia 30 sierpnia 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

czy też przepisach podatkowych lub skarbowych oraz w celu realizacji postanowień 

niniejszego Regulaminu w zakresie rozpatrywania wniosków podmiotów danych 

o przydział miejsca w domu studenckim, art. 6 ust.1 lit f) RODO w celu 

zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z postanowień 

niniejszego Regulaminu lub obrony przed takimi roszczeniami, weryfikacji danych 

w publicznych rejestrach, kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją 

postanowień niniejszego regulaminu jako prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora.  

d) Odbiorcami danych będą podmioty i organy, którym Administrator jest 

zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, którym Administrator powierzy 

ich przetwarzanie na podstawie stosownej umowy w związku ze świadczonymi 

przez ww. podmiot usługami na rzecz Administratora, a gwarantującymi należytą 

realizację celów, o których mowa w pkt c) powyżej; 

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 

postanowień niniejszego Regulaminu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla 

zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz w celu obrony przed 

takimi roszczeniami; 

f) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ww. danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

g) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych;  

h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji postanowień 

niniejszego Regulaminu;  

i) dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

oraz nie będą poddawane profilowaniu. 

3. Każda osoba lub instytucja, której, w wyniku wykonywania postanowień niniejszego 

regulaminu, dane osobowe ulegają pozyskaniu i przetwarzaniu zostanie poinformowana o 

tym, że zobowiązuje się do przekazania w imieniu SGGW wszystkim osobom wskazanym 

w ust.1 powyżej, a których dane osobowe udostępni SGGW w związku z realizacją 

postanowień niniejszego Regulaminu, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w 

zakresie analogicznym jak w ust.2. 

 

§ 21. Przekazanie spraw 

Niezakończone do dnia wejścia w życie regulaminu postępowania w sprawach dotyczących 

rozporządzenia nieruchomościami prowadzone są na podstawie przepisów wprowadzonych 

niniejszym regulaminem. 

§ 22. Derogacja 

Traci moc:  

mailto:iod@sggw.pl
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a. Traci moc Zarządzenie nr 83/2010 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 

gospodarowania nieruchomościami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie”; 

b. Zarządzenie nr 93/2011 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia 

nr 83 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia 

„Regulaminu gospodarowania nieruchomościami Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie”. 

 

 
Załączniki: 

1. Regulamin postępowania przetargowego, 

2. Regulamin postępowania konkursowego, 

3. Wzór wniosku o umieszczenie nieruchomości w spisie, 

4. Wzór spisu nieruchomości i karty informacyjnej nieruchomości, 

5. Wzór karty obiegowej, 

6. Protokół przekazania umowy do administracji, 

7. Karta inwentaryzacyjna umowy, 

8. Raport z wykonywania zawartych umów.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu gospodarowania nieruchomościami SGGW  

 
 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 

 

 

§ 1. Przepisy ogólne 

W niniejszym regulaminie ustala się szczegółowe zasady prowadzenia postępowania 

przetargowego.  

 

§ 2. Rektorska Komisja ds. Przetargów 

1. Postępowania przetargowe prowadzone są przez Rektorską Komisję ds. Przetargów 
powołaną przez Rektora SGGW na okres kadencji rektorskiej, w oparciu o niniejszy 
regulamin oraz stosowane odpowiednio rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 
października 1993 r. w sprawie zasad organizacji przetargów na sprzedaż środków 
trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe przy uwzględnieniu Statutu SGGW. 

2. Rektorska Komisja ds. Przetargów, zwana dalej Komisją składa się z 8 (ośmiu) osób, w 
tym przewodniczącego i pozostałych członków. 

3. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół sporządza na piśmie pracownik 
jednostki organizacyjnej SGGW odpowiedzialnej za przygotowanie postępowania 
przetargowego. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie 
Komisji.. 

4. Posiedzenia Komisji co do miejsca i terminu wynikają z ogłoszeń przetargowych lub 
zarządzeń przewodniczącego wydawanych w razie potrzeby pisemnie lub ustnie na 
posiedzeniu Komisji do protokołu. 

5. Posiedzenia Komisji odbywają się przy udziale co najmniej połowy członków 
(quorum). Pod nieobecność przewodniczącego prace komisji prowadzi osoba wskazana 
przez Przewodniczącego do prowadzenia posiedzenia, do której stosuję się odpowiednio 
przepisu dotyczące przewodniczącego Komisji. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia 
poprzez głosowanie większością oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos przewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego 
decyduje głos osoby prowadzącej posiedzenie zgodnie z pkt 5 niniejszego §. 

6. Komisja dokonuje na posiedzeniach oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
przeprowadza negocjacje (licytację) o której mowa w § 5. 

 

§ 3. Ogłoszenia przetargowe 
Postępowania przetargowe dotyczące nieruchomości ogłasza Rektor w gazecie o zasięgu 
ogólnopolskim, informując o miejscu i czasie dostępności szczegółowych materiałów 
przetargowych. W przypadku postępowań dotyczących nieruchomości, których cena 
wywoławcza nie przekracza 1 miliona zł, ogłoszenie przetargowe może być zamieszczone w 
prasie lokalnej miejsca jej położenia. 
 

§ 4. Materiały przetargowe 
1. Szczegółowe materiały przetargowe udostępniane są podmiotom zainteresowanym 

bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej. 
2. Rektor przed ogłoszeniem postępowania ma prawo ustalić inną formę pobierania 

materiałów przetargowych oraz odpłatność za pobranie materiałów. Informacja na ten 
temat winna znaleźć się w ogłoszeniu przetargowym o którym mowa w §3. 

 

§ 5. Rodzaje przetargu 

1. Przetarg przeprowadza się w trybie przetargu pisemnego, oraz w przypadkach w 

niniejszym regulaminie wskazanym w trybie negocjacji (licytacji). 

2. Przetarg pisemny jest podstawowym trybem postępowania w celu zbycia prawa 

własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości SGGW. 
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§ 6. Przetarg pisemny   

1. W postępowaniu przetargowym pisemnym mogą brać udział osoby fizyczne i prawne 

oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej posiadające zdolność 

do czynności prawnych zgodnie z właściwymi przepisami.  

2. W przypadku osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej, dla których na nabycie prawa własności lub użytkowania 

wieczystego nieruchomości w Polsce wymagana jest zgoda właściwego organu 

administracyjnego, w celu uczestnictwa w postępowaniu podmioty te muszą 

legitymować się odpowiednią zgodą lub promesą udzielenia zgody. 

3. Podmioty wymienione w niniejszym § ust.1 mogą brać udział w postępowaniu 

przetargowym jeśli: 

a. złożą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu wynikającymi z 

materiałów przetargowych i przyjęciu ich bez zastrzeżeń; 

b. złożą w terminie wynikającym z ogłoszenia ofertę, spełniającą wymagania 

formalne wynikające z ogłoszenia i szczegółowych materiałów przetargowych; 

c. wpłacą wadium w przypadkach przewidzianych niniejszym regulaminem; 

d. spełnią warunki merytoryczne dotyczące ceny i innych okoliczności istotnych z 

punktu widzenia sprzedającego wymaganych w szczegółowych warunkach 

przetargowych. 

 

§ 7. Odrzucenie oferty 

W przetargu pisemnym szczegółowe wymagania co do formy i treści, miejsca i terminu 

składania ofert wynikają ze szczegółowych materiałów przetargowych. Oferta nie spełniająca 

wymagań zawartych w szczegółowych materiałach przetargowych (ocena formalna) podlega 

odrzuceniu bez badania jej zawartości merytoryczne. 

 

§ 8. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert następuje na publicznym posiedzeniu Komisji w miejscu i czasie 

wynikającym z ogłoszenia przetargowego. 

2. Po publicznym otwarciu ofert następuje część niejawna posiedzenia Komisji w trakcie, 

której dokonywana jest ocena formalna a następnie merytoryczna złożonych ofert. 

Posiedzenie w sprawie oceny ofert może nastąpić na odrębnym posiedzeniu 

zarządzonym w tym celu przez przewodniczącego Komisji. Ocena ofert może być 

dokonana z udziałem zaproszonych przez przewodniczącego konsultantów, którzy nie 

mając prawa udziału w głosowaniu nad wyborem najkorzystniejszej oferty, mogą 

wypowiadać się na temat złożonych ofert i dokonywać ich klasyfikacji. 

 

§ 9. Wybór najkorzystniejszej oferty 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa na posiedzeniu niejawnym po 

przeprowadzeniu głosowania. Ogłoszenie wyniku postępowania następuje publicznie 

bezpośrednio po przeprowadzeniu głosowania. O wyborze danej oferty jako najkorzystniejszej 

przewodniczący Komisji zawiadamia składającego ofertę pisemnie przesyłając odpis protokołu 

z posiedzenia Komisji na którym dokonano wyboru, bez względu na fakt jego obecności na 

publicznym ogłoszeniu wyników. 

 

§ 10. Unieważnienie postępowania 

1. Jeśli ze względu na porównywalną równorzędność ważnych złożonych ofert Komisja 

nie dokona wyboru jednej najkorzystniejszej oferty może dokonać unieważnienia 

postępowania przetargowego lub podjąć decyzję o dopuszczeniu najkorzystniejszych 

porównywalnych ofert do negocjacji (licytacji) prowadzonej następnie według 

przepisów dotyczących tego trybu postępowania.  

2. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji (licytacji) wyznacza przewodniczący 

Komisji i informuje o tym oferentów. Pisemne powiadomienie konieczne jest wyłącznie 
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w przypadku gdy oferenci nie zostaną powiadomieni ustnie na publicznym ogłoszeniu 

wyników postępowania o którym mowa w §8.  

3. W przypadku jeśli w postępowaniu przetargowym prowadzonym w formie przetargu 

pisemnego, z uwzględnieniem postanowień §9, nie dojdzie do wyboru 

najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy przenoszącej własność lub użytkowanie 

wieczyste nieruchomości, bez względu na przyczynę, kolejne (drugie) postępowanie w 

sprawie zbycia prawa własności lub użytkowania wieczystego tej samej nieruchomości 

może nastąpić wyłącznie w trybie przetargu pisemnego. 

 

§ 11. Negocjacje (licytacja) 

Przetarg w trybie negocjacji (licytacji) przeprowadza się wyłącznie w przypadku gdy pierwsze 

i drugie postępowanie w trybie przetargu pisemnego (z uwzględnieniem §9) nie doprowadzi do 

wyboru najkorzystniejszej oferty przez Komisję. 

 

§ 12. Oferty wstępne 

1. Zaproszenie do składania wstępnych ofert Rektor ogłasza bądź publicznie, odpowiednio 

stosując uregulowanie zawarte w § 8 i § 9 niniejszego regulaminu  lub  kierując je 

bezpośrednio do podmiotów, które złożyły nie odrzucone z przyczyn formalnych oferty 

w drugim pisemnym postępowaniu przetargowym. 

2. Negocjacje (licytacja) mogą być przeprowadzone jeśli złożona zostanie co najmniej 1 

oferta spełniająca wymagania formalne zastrzeżone w warunkach szczegółowych. 

 

§ 13. Odpowiednie stosowanie 

W postępowaniu w trybie negocjacji (licytacji) stosuje się odpowiednio § 6 niniejszego 

regulaminu z tym, iż nie jest wymagane w tym przypadku złożenie wadium, oraz § 8 i § 9. 

 

§ 14. Istota negocjacji (licytacji) 

Postępowanie w trybie negocjacji (licytacji) polega na negocjowaniu przez oferenta (jeśli 

złożono jedną ofertę spełniająca wymagania formalne zastrzeżone w warunkach 

szczegółowych) lub licytacji kilku oferentów (w pozostałych przypadkach) przed Komisją 

wyłącznie ceny sprzedaży prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, przy 

akceptacji przez nich pozostałych warunków nabycia nieruchomości, które mogą być także 

zgłoszone przez Komisję w trakcie postępowania przetargowego lecz przed udzieleniem 

przybicia. Oferenci nie wyrażający zgody na warunki określone przez Komisję podlegają 

wykluczeniu z postępowania. 

 

§ 15. Kwota postąpienia 

Kwotę postąpienia określa Komisja przed przystąpieniem do negocjacji (licytacji) informując o 

tym oferentów w formie ustnej jeżeli kwota ta nie była podana oferentowi uprzednio w formie 

pisemnej 

 

§ 16. Sposób licytacji 

Komisja może zadecydować, iż w przypadku co najmniej dwóch oferentów, licytacja odbędzie 

się z bezpośrednim ich udziałem w formie ustnie składanych propozycji cenowych do protokołu 

w obecności pozostałych oferentów, lub pojedynczo składanych propozycji cenowych od 

protokołu bez udziału innych oferentów (a takim przypadku inni oferenci informowani są przez 

Komisję o ofercie cenowej konkurenta w formie ustnej). 

 

§ 17. Odmowa przyjęcia oferty 

1. W sytuacji gdy najkorzystniejsza oferta cenowa nie ulegnie postąpieniu Komisja 

rozstrzyga czy oferta zostanie przyjęta lub nie w głosowaniu niejawnym. O odmowie 

przyjęcia oferty lub o wyborze danej oferty jako najkorzystniejszej przewodniczący 
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Komisji zawiadamia składającego ofertę bezpośrednio po posiedzeniu niejawnym 

Komisji. Ogłoszenie może być odroczone na następne posiedzenie. 

2. W przypadku nieobecności oferenta na ogłoszeniu o wyniku postępowania 

przewodniczący Komisji zawiadamia pisemnie oferenta przesyłając odpis protokołu z 

posiedzenia Komisji, na którym dokonano wyboru lub odmowy przyjęcia oferty. 

 

§ 18. Wadium 

Wadium wpłacone przez oferenta który nie przystąpi do umowy przedwstępnej w 

wyznaczonym terminie ulega przepadkowi na rzecz SGGW. 

 

§ 19. Unieważnienie postępowania 

Komisja przetargowa ma prawo unieważnić każde postępowanie aż do chwili dokonania 

rozporządzającej czynności prawnej. Unieważnienie postępowania przed dokonaniem wyboru 

najkorzystniejszej oferty następuje w formie pisemnej informacji o unieważnienia 

postępowania przesyłanej do podmiotów, które złożyły ofertę. Unieważnienie postępowania po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i publicznym ogłoszeniu wyników postępowania 

wymaga przesłania protokołu Komisji z przedmiotową decyzją na ręce wybranego oferenta. 

 

§ 20. Zgodność 

Niniejszy regulamin nie narusza postanowień innych aktów wewnętrznych SGGW dotyczących 

gospodarowania nieruchomościami.   

Załącznik nr 2 do Regulaminu gospodarowania nieruchomościami SGGW  
 

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO 

 

 

 

Dział I Przepisy ogólne 

 

§ 1. Zakres 

Niniejszy regulamin określa zasady gospodarowania nieruchomościami SGGW w zakresie 

rozporządzania w drodze zawierania umów obligacyjnych.  

 

§ 2. Tryb 

Rozporządzenie nieruchomością w drodze zawarcia umowy obligacyjnej dokonuje się po 

przeprowadzeniu konkursu.  

 

§ 3. Ogłoszenie 

- Ogłoszenie o konkursie podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty w miejscowości, w której położona jest nieruchomość, co najmniej przez okres 

14 dni przed dniem rozpoczęcia konkursu.  

- W ogłoszeniu o konkursie zamieszcza się dodatkowo: 

a. termin i miejsce konkursu, 

b. okres umowy, 

c. dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta oraz 

termin i miejsce jej złożenia; 

d. wysokość wadium, termin, miejsce i formę jego wniesienia, 

e. informację, iż koszty przygotowania oferty konkursowej ponosi 

oferent.  

- Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości, miejscu, 

terminie i formie podanej w ogłoszeniu przetargu oraz złożenie oferty we wskazanym 

miejscu i terminie, zawierającej wszystkie dane wymagane w ogłoszeniu. 
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- Wadium wniesione przez uczestnika konkursu, który wygrał konkurs, zalicza się na 

poczet należności wynikających z zawartej umowy.  

- Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku, gdy: 

uczestnik konkursu, który wygrał konkursu, uchyli się od zawarcia 

umowy. 

 

Dział II Komisja Konkursowa i postępowanie 

 

§ 4. Przedmiot 

Przedmiotem działalności Komisji jest:  

− ocena spełnienia przez uczestników warunków udziału w konkursie; 

− przeprowadzenie analizy złożonych w konkursie ofert; 

− wybór najkorzystniejszej oferty.  

 

§ 5. 

1. Komisja Konkursowa powoływana jest przez Rektora SGGW.  

2. W pracach Komisji mogą także brać udział zaproszeni przez Przewodniczącego 

konsultanci, którzy nie mają prawa udziału w głosowaniu na wyborem oferty, a mogą 

wypowiadać się na temat złożonych ofert i dokonywać ich klasyfikacji.  

 

§ 6. 

1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem jej powołania oraz dokonuje swoich czynności 

niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o jej powołaniu. Posiedzenia Komisji co do miejsca 

i terminu wynikają z ogłoszeń lub zarządzeń Przewodniczącego, wydawanych w razie 

potrzeby pisemnie lub ustnie na posiedzeniu Komisji do protokołu. 

2. Posiedzenia Komisji odbywają się przy udziale co najmniej połowy liczby jej członków 

(quorum). Decyzje Komisji podejmowane są większością głosów obecnych członków 

Komisji. Członek Komisji nie może wstrzymać się od głosu, a może żądać dołączenia 

jego pisemnego stanowiska do protokołu postępowania. W przypadku równej liczby 

głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

 

§ 7. 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty następuje po przeprowadzeniu jednoetapowego 

postępowania, a w przypadku gdy Komisja Konkursowa tak zdecyduje po 

przeprowadzeniu dwuetapowego postępowania.   

2. Oferty badane są pod względem formalnym, oceniana jest także ich zgodność z 

kryteriami sformułowanymi w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu oraz 

specyfikacją konkursową.  

 

     § 8. 

1. W I (pierwszym) etapie konkursu Komisja Konkursowa: 

a. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert; 

b. dokonuje otwarcia koperty z ofertami, w kolejności ich składania oraz odczytuje 

nazwy i adresy oferentów, których oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym do 

ich składania; 

2. Po otwarciu kopert następuje część niejawna posiedzenia Komisji Konkursowej, w 

trakcie której  następuje ocena oferty pod względem formalnym, przy czym oferty nie 

spełniające wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu są odrzucane.  

3. Komisja Konkursowa może żądać udzielenia dodatkowych wyjaśnień co do treści oferty 

wstępnej w formie ustnych wyjaśnień do protokołu lub na piśmie.  
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4. Komisja analizuje merytoryczną treść ofert niepodlegających odrzuceniu według 

kryteriów określonych w ogłoszeniu i specyfikacji konkursowej oraz kwalifikuje je do 

II (drugiego) etapu. 

5. Oferentom, których oferty zostały odrzucone lub których oferty nie zostały dopuszczone 

do II (drugiego) etapu konkursu wpłacone wadium zostaje zwrócone w terminie 7 dni 

od zakończenia I (pierwszego) etapu konkursu na podany w ofercie rachunek bankowy. 

6. Zakończenie I (pierwszego) etapu konkursu potwierdza się Protokołem Końcowym 

Pierwszego Etapu Konkursu sporządzonym przez Komisję Konkursową na posiedzeniu 

niejawnym. W protokole tym podaje się wyniki oceny formalnej wszystkich złożonych 

ofert oraz wskazuje się oferentów dopuszczonych do II (drugiego) etapu konkursu wraz 

z przyznaną im oceną całkowitą. Odpis protokołu przesłany zostanie wszystkim 

oferentom biorącym udział w I (pierwszym) etapie postępowania.  

7. W przypadku gdy Komisja Konkursowa podejmie decyzje o przeprowadzeniu 

dwuetapowego postępowania, do II (drugiego) etapu postępowania konkursowego 

zaproszeni zostają maksymalnie 3 (trzej) oferenci, których oferty wstępne zostaną przez 

Komisję Konkursową ocenione najwyżej.  

 

§ 9. 

1. W II (drugim) etapie konkursu Komisja Konkursowa zaprasza do negocjacji 

dopuszczonych oferentów. Komisja Konkursowa określi maksymalny czas trwania 

negocjacji nie dłuższy niż 30 dni.  

2. Przedmiotem negocjacji są w szczególności: 

a. kwoty opłat za pierwszy i kolejne lata umowy; 

b. szczegółowe warunki umowy w zakresie wykonania prac adaptacyjno 

remontowych oraz ich rozliczenia w okresie umowy; 

c. inne elementy umowy oznaczonych w projekcie umowy „do negocjacji”, 

stanowiącym załącznik do specyfikacji konkursowej. 

3. Negocjacje prowadzone będą indywidualnie z oferentami w siedzibie SGGW. Z 

przeprowadzonych z danym oferentem negocjacji Komisja Konkursowa sporządza 

protokół, którego załącznikiem jest projekt wynegocjowanej umowy. W protokole tym 

wymienia się ostateczną wynegocjowaną kwotę netto czynszu za cały okres trwania 

umowy oraz zwięzłe uzasadnienie wynegocjowanych warunków umowy. 

4. W przypadku niedających się usunąć rozbieżności w zakresie treści umowy pomiędzy 

propozycjami oferenta a SGGW Komisja Konkursowa ma prawo odstąpić od negocjacji 

i wykluczyć oferenta z II (drugiego) etapu Konkursu. Oferentom wykluczonym zwraca 

się wadium w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od negocjacji na rachunek bankowy 

wymieniony w ofercie wstępnej. 

5. II (drugi) etap konkursu kończy wyłonienie oferenta, z którym zawarta zostanie 

wynegocjowana umowa, co potwierdza Protokół Końcowy Konkursu sporządzony 

przez Komisją Konkursową.  

 

§ 10. 

1. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa bierze w 

szczególności pod uwagę: 

a. zgodność treści oferty z kryteriami określonymi w ogłoszeniu i specyfikacji 

konkursowej; 

b. wysokość zaoferowanych opłat za korzystanie; 

c. przedstawioną przez oferenta koncepcję wykorzystania przedmiotu umowy. 

2. Przepisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie także wtedy, gdy w konkursie 

zostanie złożona chociażby jedna oferta.     

 

§ 11. 
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1. Komisja ma prawo do unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków konkursu bez 

podania przyczyny.  

2. Po zakończeniu postępowania konkursowego, Strony uzgodnią termin w jakim zostanie 

zawarta stosowna umowa.  

3. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, którego oferta została 

wybrana, umowa może być zawarta z oferentem, który zaoferował drugą w kolejności 

najkorzystniejszą cenę. W przypadku gdy dwie lub więcej pozostałych ofert są 

równoważne, wówczas komisja dokona wyboru w oparciu o kryterium koncepcji 

wykorzystania przedmiotu umowy. Jeżeli w oparciu o tak sformułowane kryteria, 

komisja w dalszym ciągu nie będzie mogła dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, 

wówczas wybrana zostanie oferta, która została złożona najwcześniej. 

 

 

Dział III Przepisy szczególne 

 

§ 12. Okres umowy 

1. Umowy obligacyjne z zasady zawierane są na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 5 

lat. W przypadku zawarcia umowy powyżej 5 lat konieczne jest uzyskanie zgody Senatu 

SGGW. Długość okresu, na jaki zawierane mają być umowy, zależy od charakteru i 

przeznaczenia Nieruchomości oraz sposobu przyszłego wykorzystania.  

2. Dopuszcza się zawarcie umów na czas nieokreślony w szczególności w przypadkach 

gdy kontrahent SGGW świadczyć będzie usługi na rzecz studentów bądź pracowników 

Uczelni (tj. bufety, kawiarnie, punkty xero itp) lub będzie to uzasadnione w danym 

stanie faktycznym.  

3. Przed zawarciem umowy powyżej 5 lat lub na czas nieokreślony, konieczne jest 

przedstawienie przez oferenta pisemnego uzasadnienia zawarcia umowy z 

przekroczeniem 5 lat lub na czas nieokreślony wraz z koncepcją wykorzystania 

nieruchomości. 

 

§ 13. Czynsz  

1. Określony w najkorzystniejszej ofercie czynsz ustala się w umowie jako sumę pieniężną 

albo jako równowartość pieniężną innej wartości.  

2. Czynsz podlega waloryzacji rocznej. Podstawą do zmiany miesięcznego czynszu najmu 

jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 

poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszany w formie komunikatu przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 

3. Naliczanie opłat za korzystanie rozpoczyna się od dnia podpisania umowy, chyba że 

sama umowa stanowi inaczej. 

4. W przypadku prowadzenia przez najemcę działalności społecznie potrzebnej lub usług 

na rzecz studentów bądź pracowników Uczelni (tj. apteki, sklepy spożywcze, punkty 

xero, bufety itp.) dopuszcza się stosowanie preferencyjnych stawek czynszu nie 

niższych niż 70% wartości rynkowej czynszu ustalonej zgodnie z § 10 Regulaminu 

Gospodarowania Nieruchomościami SGGW.  

5. W przypadku podmiotów o których mowa w pkt 4 dopuszcza się również zastosowanie 

ulgi czynszowej w wysokości 50% stawki czynszu za dany miesiąc która może być 

zastosowana na pisemny wniosek kontrahenta w miesiącach wakacyjnych. Decyzję w 

tym przedmiocie podejmuje Kanclerz w formie pisemnej.  

 

§ 14. Sposób rozliczania remontów i inwestycji 

1. Korzystający ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania 

przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym. Należy przez to rozumieć nie tylko 

koszty bieżącej konserwacji, ale i remonty obiektów i ich części składowych 
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wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem umowy niezależnie od tego, 

do której grupy środków trwałych są one zaliczane, z częstotliwością, która leży w 

granicach działań dobrego gospodarza. 

2. Za remont uznaje się wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na przywróceniu wartości użytkowej, utraconej lub 

zmniejszonej na skutek jego użytkowania, nawet gdy użyto materiałów innych niż te, 

których użyto w stanie pierwotnym, tj. w momencie wybudowania obiektu. Koszty 

związane z remontem ponosi korzystający. Na wykonanie tych prac nie jest wymagana 

zgoda SGGW. 

 

§ 15. Sposób rozliczania inwestycji 

1. Inwestycją jest budowa, a także ulepszenie obiektu budowlanego. Budowa to wykonanie 

obiektu budowlanego w określonym miejscu. Natomiast ulepszeniem obiektu 

budowlanego jest: 

a. rozbudowa, nadbudowa – czyli powiększenie (rozszerzenie, podwyższenie) 

obiektu, 

b. przebudowa – czyli zmiana (poprawienie) istniejącego stanu obiektu na inny, 

c. modernizacja – czyli unowocześnienie obiektu (może ona również polegać na 

adaptacji, przystosowaniu obiektu do wykorzystywania go w innym celu albo 

nadaniu mu innych cech użytkowych). 

2. Jeżeli korzystający zamierza prowadzić inwestycję, powinien uzyskać na to zgodę 

SGGW. Inwestycje mogą być prowadzone na koszt korzystającego, SGGW lub na 

wspólny koszt korzystającego i SGGW.  

3. W wypadku realizacji inwestycji przez korzystającego na jego koszt, SGGW w umowie 

inwestycyjnej zapewni korzystającego, że zatrzyma ulepszenie za zapłatą sumy 

odpowiadającej jego wartości rynkowej w chwili zwrotu przedmiotu umowy, chyba że 

strony inaczej postanowią.  

4. W miarę posiadanych środków SGGW uczestniczy w inwestycjach ulepszających 

obiekty budowlane znajdujące się na przedmiocie umowy ze środków własnych lub 

wspólnie z korzystającym, zwłaszcza związanych tworzeniem nowych miejsc pracy w 

wyniku wykonania tej inwestycji bądź gdy inwestycje te dotyczą ochrony środowiska 

lub służących poprawie bhp i ppoż. u korzystającego.  

5. Wykonanie inwestycji przez Korzystającego bez pisemnej zgody SGGW, skutkujące 

zmianą przeznaczenia części lub całości przedmiotu umowy, może stanowić podstawę 

do rozwiązania umowy przez jednostronne oświadczenie woli ze skutkiem 

natychmiastowym i obciążenia korzystającego kosztami przywrócenia stanu 

poprzedniego. W wyjątkowych wypadkach SGGW może zatrzymać budowę lub 

ulepszenie, na których wykonanie nie wyraziła zgody, za zapłatą sumy odpowiadającej 

ich wartości rynkowej w chwili zwrotu przedmiotu umowy, chyba że zachodzą 

przesłanki do dokonania rozbiórki w myśl przepisów prawa budowlanego. 

6. Jeżeli okres zwrotu inwestycji ustalony z korzystającym w umowie o wykonanie 

inwestycji byłby dłuższy niż czas trwania umowy, istnieje możliwość jej przedłużenia.  

7. Wnioski korzystających o zgodę na inwestycje rozpatruje Rektor SGGW 

8. Zgodę wyraża się w formie pisemnej umowy o wykonanie inwestycji. 

 

§ 16. 

Likwidacja obiektów budowlanych 

1. Do likwidacji mogą być przeznaczane obiekty budowlane, które nie nadają się do 

prowadzenia w nich racjonalnej gospodarki SGGW (zużyte w znacznym stopniu 

technicznie, funkcjonalnie lub środowiskowo). W celu dokonania rozbiórki obiektu 

budowlanego, jednostka SGGW administrująca obiektem lub korzystający mogą 

zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Rektora SGGW.  
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2. W wypadkach wątpliwych co do celowości dokonania rozbiórki decyzja podejmowana 

jest po uzyskaniu ekspertyzy sporządzonej przez rzeczoznawcę, dotycząca oceny stanu 

technicznego, wartości materiałów porozbiórkowych i kosztów rozbiórki. 

3. Likwidacja obiektu stanowi podstawę do podpisania aneksu do umowy, wyłączającego 

zlikwidowany obiekt budowlany z przedmiotu umowy. 

4. Aneks ten powinien zwierać datę zaprzestania naliczania przez SGGW czynszu i 

podpisywany jest po przedstawieniu przez korzystającego dokumentów stwierdzających 

faktyczne zakończenie prac rozbiórkowych.  

5. Obniżenie opłat za korzystanie następuje w wysokości ustalonej dla danego obiektu, 

przy uwzględnieniu wyliczeń zawartych w stosownym załączniku do umowy. 

6. Należy zwrócić uwagę, że dokonując rozbiórki, korzystający zobowiązany jest do 

przestrzegania obowiązujących przepisów prawa budowlanego w zakresie: 

a. zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru dokonania rozbiórki lub uzyskania 

pozwolenia na rozbiórkę, 

b. wykonywania robót budowlanych związanych z rozbiórką w sposób zgodny z 

ustaleniami i warunkami określonymi w przepisach, pozwoleniu na rozbiórkę 

bądź zgłoszeniu rozbiórki, 

c. objęcia kierownictwa rozbiórki oraz nadzoru nad robotami przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, 

d. zawiadamiania właściwego organu przez inwestora o zmianie kierownika robót 

oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, 

e. prowadzenia dziennika rozbiórki, 

f. zaniechania prowadzenia rozbiórki wykonywanej bez wymaganego pozwolenia 

albo zgłoszenia lub wykonywania jej w sposób mogący spowodować zagrożenie 

bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska – w wypadku, gdy 

właściwy organ wstrzymał postanowieniem prowadzenie robót rozbiórkowych, 

g. dokonania odpowiednich czynności w przypadku katastrofy budowlanej takich 

jak: zorganizowanie doraźnej pomocy poszkodowanym i przeciwdziałanie 

rozszerzaniu się skutków katastrofy, zabezpieczenie miejsca katastrofy, 

niezwłoczne zawiadomienie właściwych organów i innych jednostek 

organizacyjnych oraz podjęcie działań niezbędnych do usunięcia skutków 

katastrofy budowlanej, 

h. wystosowania się do wydanych na podstawie ustawy decyzji właściwych 

organów, 

i. innych przepisów wynikających np. z ustawy o odpadach, prawa geologicznego, 

kartograficznego, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

§ 17. Obciążenia publiczno-prawne 

1. Oprócz zapłaty opłat za korzystanie korzystający zobowiązany jest do ponoszenia 

obciążeń publiczno - prawnych związanych z przedmiotem umowy, a obciążających, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w 

tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz 

innych obciążeń związanych z jego posiadaniem, w tym kosztów ubezpieczenia. 

2. Zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązek podatkowy w podatku od 

nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (tj. dana osoba 

stała się korzystającym z nieruchomości SGGW). Natomiast obowiązek podatkowy 

wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek 

(tj. nastąpiło rozwiązanie umowy obligacyjnej z korzystającym).  

 

§ 18. Zobowiązania wobec pracowników 
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1. W wypadku zawarcia umowy dotyczącej majątku stanowiącego całość albo 

zorganizowaną część gospodarstwa, stanowiącą zakład pracy, korzystający z mocy 

samego prawa staje się stroną w stosunkach pracy z pracownikami tam zatrudnionymi. 

2. W umowach mogą znaleźć się postanowienia dotyczące: 

a. sposobu rozliczenia między dzierżawcą a SGGW ewentualnych 

udokumentowanych roszczeń pracowniczych, powstałych przed 

wydzierżawieniem, które ujawniły się już po przejęciu przez korzystającego 

pracowników, 

b. zobowiązania się korzystającego do utrzymania określonej liczby miejsc pracy 

przez umówiony okres, stosownie do jego zobowiązania ustalonego w 

konkursie. 

 

 

 

§ 19. Zabezpieczanie należności SGGW 

1. SGGW stosuje zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym, wekslowym oraz 

zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym, a mianowicie: 

a. gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, 

b. poręczenie według prawa cywilnego, 

c. weksel własny in blanco, 

d. poręczenie wekslowe, 

e. przewłaszczenie na zabezpieczenie, 

f. zastaw rejestrowy, 

g. hipotekę, 

h. przelew wierzytelności, 

i. blokadę środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem 

do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku, 

j. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, 

k. przystąpienie do długu, 

l. kaucję, 

m. zlecenie przekazania środków z tytułu płatności obszarowych. 

2. Ustanowienie prawnego zabezpieczenia stanowi warunek zawarcia umowy. Formę 

zabezpieczenia ustala Komisja Konkursowa w porozumieniu z kandydatem na 

korzystającego, biorąc pod uwagę: 

a. wysokość opłat za korzystanie, 

b. okres umowy, 

c. sytuację finansową i majątkową kandydata, 

d. prawidłowość wywiązywania się z dotychczasowych zobowiązań, 

wynikających z umów zawartych z SGGW, w tym z płatności rat czynszu i 

należności z tytułu sprzedaży rozłożonej na raty oraz zobowiązań o charakterze 

publiczno-prawnym, 

e. ryzyko związane ze spłatą opłat za korzystanie; 

f. cechy danego zabezpieczenia, wynikające z dotyczących go przepisów 

prawnych oraz umowy o ustanowienie zabezpieczenia, 

g. możliwości zaspokojenia z przyjętego zabezpieczenia roszczeń SGGW w 

najkrótszym czasie. 

3. Czynności prawne, przekraczające zakres zwykłego zarządu osób, pozostających w 

małżeńskiej wspólności majątkowej, związane z ustanowieniem zabezpieczeń przez te 

osoby, wymagają pisemnego potwierdzenia przez ich małżonków. 

4. W przypadku spółek prawa handlowego rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie 

zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość 

kapitału zakładowego – wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi 

inaczej.  
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5. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego zaciągnięcie zobowiązania 

związanego z ustanowieniem zabezpieczeń - wymaga zgody skarbnika. 

6. W odniesieniu do pozostałych osób prawnych i jednostek organizacyjnych, przy 

zaciąganiu przez nich zobowiązania związanego z ustanowieniem zabezpieczeń – 

stosuje się wymogi stosownie do przepisów prawa. 

7. W wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych względami społeczno-ekonomicznymi 

można odstąpić o żądania udzielenia zabezpieczenia.   

 

§ 20. Przedłużenie okresu umowy 

1. SGGW może przedłużyć umowę na nowych warunkach uzgodnionych z korzystającym, 

z tym że opłata za korzystanie nie może być niższa od dotychczasowej. Dlatego też, przy 

określaniu nowych warunków umowy, SGGW porównuje wysokość dotychczasowej 

opłaty z taką opłatą, jaka najprawdopodobniej uzyskana byłaby w konkursie, gdyby 

umowa nie była przedłużona. Przedmiotowej analizy dokonuje właściwa jednostka 

organizacyjna SGGW, która sporządza na tę okoliczność odpowiedni dokument. 

2. Warunkiem przedłużenia umowy jest w szczególności: 

− złożenie przez korzystającego stosownego, pisemnegowniosku przed 

zakończeniem umowy, 

− prawidłowość wywiązywania się korzystającego z zobowiązań wynikających z 

umowy, 

− wywiązywanie się przez korzystającego z zobowiązań finansowych zarówno 

wobec SGGW jak i innych zobowiązań publiczno-prawnych, w szczególności, 

na moment przedłużania umowy kontrahent winien mieć uregulowane wszystkie 

wymagalne zobowiązania wobec SGGW z tytułu wszystkich zawartych umów.  

3.  Przy podejmowaniu decyzji o dalszym oddaniu do korzystania nieruchomości, SGGW 

analizuje także zasadność wyłączenia do odrębnego zagospodarowania części 

nieruchomości, z uwagi na zapotrzebowanie SGGW na inne cele. Przedmiotowej 

analizy dokonuje właściwa jednostka organizacyjna SGGW, która sporządza na tę 

okoliczność odpowiedni dokument.  

4. W razie nie złożenia przez korzystającego oświadczenia, o którym mowa wyżej i nie 

uzgodnienia nowych warunków dzierżawy w terminie miesiąca od złożenia tego 

oświadczenia – umowa wygasa.  

 

§ 21. Rozwiązanie umowy 

1. Umowa rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta. Przed tym terminem 

umowa może zostać rozwiązana na wniosek korzystającego w drodze porozumienia 

stron lub jednostronnie przez SGGW w związku z niedotrzymaniem przez 

korzystającego warunków umowy. 

2. W wypadku gdy korzystający zorganizowanych nieruchomości rolnych zwróci się do 

SGGW o rozwiązanie w części lub w całości umowy przed okresem, na jaki została ona 

zawarta, zgoda na rozwiązanie umowy powinna być poprzedzona stosowną lustracją i 

uzależniona jest od zawarcia z korzystającym pisemnego porozumienia, dotyczącego w 

szczególności przedmiotu rozwiązania umowy, terminu oraz sposobu rozliczenia 

wzajemnych zobowiązań. 

3. Rozwiązanie umowy przez jednostronne oświadczenie woli przez SGGW może nastąpić 

jedynie z przyczyn wymienionych w umowie. 

4. Do rozwiązania umowy przez jednostronne oświadczenie woli SGGW może dojść w 

wypadku zaistnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności, które 

wymienione są w umowie: 

a. zwłoka (opóźnienie) z zapłatą czynszu, 

b. używanie przedmiotu umowy niezgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, a 

w szczególności stwierdzenie: 
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− niewłaściwego wykorzystania nieruchomości w trakcie trwania umowy, 

− pogorszenia stanu przedmiotu umowy ze względu na niewykonywanie przez 

korzystającego na własny koszt niezbędnych napraw oraz konserwacji 

budynków i budowli, 

c. zmiana przeznaczenia przedmiotu umowy bez zgody SGGW, 

d. oddanie przedmiotu umowy osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub 

poddzierżawienie, bez zgody SGGW, 

e. nieregulowanie zobowiązań z tytułu obciążeń publiczno-prawnych związanych 

z przedmiotem umowy (np. podatki) oraz innych obciążeń związanych z 

posiadaniem (np. ubezpieczenia), 

f. niewywiązywanie się z zobowiązań przyjętych na podstawie umów przejęcia 

długu, 

g. niewywiązywanie się z innych zobowiązań określonych w umowie.  

 

§ 22. Cesja umowy 

1. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych względami społeczno-ekonomicznymi 

zamiast rozwiązania umowy może dojść do przekazania praw i obowiązków 

korzystającego innej osobie niż określona w umowie (cesja umowy).  

2. W praktyce SGGW wyraża zgodę na dokonanie cesji, jeżeli w jej wyniku nastąpić ma 

np.: 

a. zmiana składu osobowego w spółce cywilnej, poprzez przystąpienie nowego 

wspólnika, 

b. wzmocnienie finansowe korzystającego, np. poprzez utworzenie przez niego 

spółki z innym podmiotem, 

c. wstąpienie w umowę nowego korzystającego dającego gwarancję spłaty na rzecz 

SGGW przejętego przez niego zadłużenia dotychczasowego korzystającego.  

3. Decyzję w sprawie cesji umowy podejmuje Rektor lub z jego upoważnienia Kanclerz.  

 

Dział IV Postanowienia końcowe  

 

§ 23. Zgodność 

Niniejszy regulamin nie narusza postanowień innych aktów wewnętrznych SGGW 

dotyczących gospodarowania nieruchomościami.
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Załącznik nr 3 do Regulaminu gospodarowania nieruchomościami SGGW  

 

WZÓR WNIOSKU O UMIESZCZENIE NIERUCHOMOŚCI W SPISIE 
 

 

Lokalizacja

Numer działki 
Numer księgi 

wieczystej

Rodzaj nieruchomości
gruntowa budynkowa lokalowa

Dotychczasowy sposób 

wykorzystania

Numer inwentarzowy 

nieruchomości

Nazwa i numer budynku

Obmiary nieruchomości

………………..……

liczba pomieszczeń

Wyposażenie 

nieruchomości w instalacje
………………………

instalacja elektryczna

…………………...…

instalacja w odno- 

kanalizacyjna

……………………….

centralne 

ogrzew anie

……………………….

instalacja 

telefoniczna

……………………….

Internet

Wyposażenie 

nieruchomości w meble, 

maszyny i urządzenia itp.

Przeznaczenie 

nieruchomości ……………………….

biurow e

……………………….

piw niczne

……………………….

magazynow e

……………………….

gruntow e

……………………….

inne 

Propozycja 

zagospodarowania

Inne informacje

……………………..………………………

pow ierzchnia całkow ita

………..………………………………….……

………...………………..……………...….....

…………………………………………………

………...…………………………………….

pow ierzchnia poszczególnych 

pomieszczeń

Wniosek o umieszczenie nieruchomości w spisie

inna (jaka?)

1. ………………………………..

2. ………………………………..

3. ………………………………..

4. ………………………………..

5. ………………………………..

6. ………………………………..

7. ………………………………..

8. ………………………………..

9. ………………………………..

10. ..……………………………..

11. …..…………………………..

12. .……………………..……….

 
 

WŁAŚCIWE PODPISY 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu gospodarowania nieruchomościami SGGW 
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WZÓR SPISU NIERUCHOMOŚCI SGGW I KARTY INFORMACYJNEJ 

NIERUCHOMOŚCI 
 

Rodzaj użytków Klasy Opis budynków Opis składników majątkowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Aktualny sposób 

wykorzystania

Zakładany sposób 

wykorzystania

Czas oddania w 

posiadanie
LP

Nieruchomości gruntowe/ budynkowe/ lokalowe/ inneNieruchomości rolneOznaczenie 

nieruchomości

Powierzchnia 

nieruchomości

Numer Księgi 

Wieczystej

Numer inwentarzowy 

nieruchomości 

Wartość netto nieruchomości 

(aktywa trwałe)
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KARTA INFORMACYJNA NIERUCHOMOŚCI 

 

1. Oznaczenie nieruchomości ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
(wg danych z ewidencji gruntów i budynków lub kartoteki budynków i lokali) 

 

2. Powierzchnia nieruchomości …………………………………………………………………. 

3. Numer Księgi Wieczystej ……………………………………………………………………… 

4. Nieruchomości rolne 

a. Rodzaj użytków ……………………………………………………………………… 

b. Klasy ………………………………………..………………………………………… 

5. Nieruchomości gruntowe/ budynkowe/ lokalowe/ inne 

a. Opis budynków …………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

b. Opis składników majątkowych ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6. Numer inwentarzowy nieruchomości ………………………………………………………….. 

7. Wartość netto nieruchomości (aktywa trwałe)………………………………………………….. 

8. Aktualny sposób wykorzystania …………………………..……………………………………. 

9. Zakładany sposób wykorzystania ………………………………………………………………. 

10. Czas oddania w posiadanie ……………………………………………………..……………… 

11. UWAGI: 

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

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

……………………………………………………..…………………………………………… 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu gospodarowania nieruchomościami SGGW 

WZÓR KARTY OBIEGOWEJ 
 

 

Dot.: rozporządzenie nieruchomością…………………………………………………….

 poprzez………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

      .............................................................. 

       (podpis wystawiającego) 

 

 

 

 

 

L.P. Jednostka  Data, podpis, stempel 

1 Kierownik Sekcji 

Organizacyjnej SGGW 

 

2 Zastępca Kanclerza Dyrektor 

Ekonomiczny SGGW 

 

3 Kwestor SGGW  

4 Radca prawny SGGW  

5 Kanclerz SGGW 

AKCEPTACJA 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu gospodarowania nieruchomościami SGGW  

 
 

PROTOKÓŁ  

PRZEKAZANIA UMOWY DO ADMINISTROWANIA 

 

sporządzony w dniu …………………………………. 

pomiędzy: 

1. 

2.  

 

1. DANE DOTYCZĄCE UMOWY 

 

Przedmiot umowy 

 

 

Numer umowy Data zawarcia 

umowy 

Czas trwania umowy Okres 

wypowiedzenia 

    

 

2. DANE DOTYCZĄCE KONTRAHENTA 

 

 

Nazwa 

 

Adres 

 

NIP 

 

Regon 

Dokument 

potwierdzający 

osobowość prawną  

     

 

3. OPŁATY WYNIKAJĄCE Z UMOWY 

 

Czynsz najmu netto  

Termin 

płatności 

 

Media 

 

 

Inne Powierzchnia 

najmu/dzierż

awy 

Czynsz 

jednostko

wy 

Czynsz 

netto 
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4. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEKAZYWANEJ DOKUMENTACJI 

ZWIĄZANEJ Z W/W UMOWĄ 

 

Nazwa dokumentu 

 

Liczba stron 

Umowa  

Protokół zdawczo- odbiorczy  

Aneksy nr: 

1 

2 

3 

 

Dane dzierżawcy  

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP 

 

 

Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON  

Wypis z KRS 

 

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  
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Karta inwentaryzacyjna składa się z …………….ponumerowanych stron. 

 

Osoba odpowiedzialna za wystawianie 

faktur 

Imię i nazwisko Telefon 

Osoba odpowiedzialna za rozliczanie 

mediów 

Imię i nazwisko Telefon 

 

 

Inwentaryzację sporządził Osoba odpowiedzialna za sporządzenie 

inwentaryzacji 

PODPIS  

Kontakt telefoniczny 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu gospodarowania nieruchomościami SGGW  
 

KARTA INWENTARYZACYJNA UMOWY 

 

 

1. DANE DOTYCZĄCE UMOWY 

 

Przedmiot umowy 

 

 

Numer umowy Data zawarcia 

umowy 

Czas trwania umowy Okres 

wypowiedzenia 

    

 

2. DANE DOTYCZĄCE KONTRAHENTA 

 

 

Nazwa 

 

Adres 

 

NIP 

 

Regon 

Dokument 

potwierdzający 

osobowość prawną  

     

 

3. OPŁATY WYNIKAJĄCE Z UMOWY 

 

Czynsz najmu netto  

Termin 

płatności 

 

Media 

 

 

Inne Powierzchnia 

najmu/dzierż

awy 

Czynsz 

jednostko

wy 

Czynsz 

netto 

      

 

4. STAN ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH 

na dzień sporządzenia karty inwentaryzacyjnej 

Wielkość zobowiązań 

wymagalnych na dzień 

sporządzenia karty 

inwentaryzacyjnej 

Odsetki naliczone za zwłokę Odsetki uregulowane 
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5. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEKAZYWANEJ DOKUMENTACJI 

ZWIĄZANEJ Z W/W UMOWĄ 

 

Nazwa dokumentu 

 

Liczba stron 

Umowa  

Protokół zdawczo- odbiorczy  

Aneksy nr: 

1 

2 

3 

 

Dane dzierżawcy  

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP 

 

 

Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON  

Wypis z KRS 

 

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  
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Karta inwentaryzacyjna składa się z …………….ponumerowanych stron. 

 

Osoba odpowiedzialna za wystawianie 

faktur 

Imię i nazwisko Telefon 

Osoba odpowiedzialna za rozliczanie 

mediów 

Imię i nazwisko Telefon 

 

 

Inwentaryzację sporządził Osoba odpowiedzialna za sporządzenie 

inwentaryzacji 

  

Kontakt telefoniczny 

 

 

 

 



nazwa jednostki sporządzającej raport

RAPORT 

Z WYKONYWANIA 
ZAWARTYCH UMÓW 

SGGW NAJEMCA 
/DZIERŻAWCA 

W OKRESIE 
OD 01.01……... r. DO 

31.12………… r.

miejscowość, data sporządzenia raportu



Załącznik nr 8 do Regulaminu gospodarowania nieruchomościami SGGW 

Lokale 
mieszkaniowe

Lokale 
użytkowe tereny inne

a b c d e f g
1 Warszawa
2 RZD Wilanów - 

Obory
3 LZD Rogów
4 RZD Brwinów
5 RZD Żelazna
6
7

0 0 0 0 0

Lokale 
mieszkaniowe

Lokale 
użytkowe tereny inne

a b c d e f g
1 Warszawa
2 RZD Wilanów - 

Obory
3 LZD Rogów
4 RZD Brwinów
5 RZD Żelazna
6
7

0 0 0 0 0

RAPORT Z WYKONYWANIA ZAWARTYCH UMÓW W OKRESIE 

Lp. Lokalizacja
Liczba 
umów

(d+e+f+g)

w tym

RAZEM

1 b. Liczba umów obowiązujących w danym roku sprawozdawczym gdzie SGGW jest biorącym w 
najem/dzierżawę 

1c. Liczba zawartych umów w danym roku sprawozdawczym tj. od 01/01 do 31/12 gdzie SGGW 
jest biorącym  w najem/dzierżawę 

RAZEM

Lp. Lokalizacja
Liczba 
umów

(d+e+f+g)

w tym



Lp. Przedmiot 
umowy

Powierzchnia Lokalizacja Nazwa  
Wynajmującego/
Wydzierżawiając

ego 

Czynsz 
miesięczny

netto

Okres 
obowiązywania 

umowy

a b c d e f g

0 0 0 0 0

3. Wykaz Umów zawartych w danym roku tj. w okresie od 01/01 do 31/12 roku sprawozdawczego

RAZEM



Lp. Przedmiot umowy Powierzchnia Lokalizacja Nazwa  
Wyjamującego 

/Wydzierżawiającego 

Czynsz miesięczny
netto

Przyczyna 
rozwiązania umowy

a b c d e f g

0 0 0 0 0

4. Wykaz Umów rozwiązanych w danym roku tj. w okresie od 01/01 do 31/12 roku sprawozdawczego

RAZEM
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Załącznik nr 9 do Regulaminu gospodarowania nieruchomościami SGGW  

 

RAPORT Z WYKONYWANIA ZAWARTYCH UMÓW (SGGW 

NAJEMCA/DZIERŻAWCA) NA DZIEŃ ……………. 

 

WŁAŚCIWE PODPISY 



RAPORT

Z WYKONYWANIA 
ZAWARTYCH UMÓW 

SGGW WYNAJMUJĄCY / 
WYDZIERŻAWIAJĄCY

W OKRESIE 
OD 01.01……... r. DO 

31 12...............r

nazwa jednostki sporządzającej raport

miejscowość, data sporządzenia raportu



Załącznik nr 8 do Regulaminu gospodarowania nieruchomościami SGGW 

 

Lokale 
mieszkani

owe

Lokale 
użytkowe tereny inne

a b c d e f g
1 Warszawa
2 RZD Wilanów - Obory
3 LZD Rogów
4 RZD Brwinów
5 RZD Żelazna
6
7

0 0 0 0 0

 

Lokale 
mieszkani

owe

Lokale 
użytkowe tereny inne

a b c d e f g
1 Warszawa
2 RZD Wilanów - Obory
3 LZD Rogów
4 RZD Brwinów
5 RZD Żelazna
6
7

0 0 0 0 0

RAPORT Z WYKONYWANIA ZAWARTYCH UMÓW W OKRESIE 
OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA ROKU ………..

1. Liczba umów obowiązujących w danym roku sprawozdawczym

Lp
. Lokalizacja

Liczba 
umów

(d+e+f+g)

w tym

RAZEM

RAZEM

1a. Liczba zawartych umów w danym roku sprawozdawczym tj. od 01/01 do 31/12

Lp
. Lokalizacja

Liczba 
umów

(d+e+f+g)

w tym



Lokale 
mieszkani

owe

Lokale 
użytkowe tereny inne

a b c d e f g
1 Warszawa
2 RZD Wilanów - Obory
3 LZD Rogów
4 RZD Brwinów
5 RZD Żelazna
6
7

0 0 0 0 0

Lokale 
mieszkani

owe

Lokale 
użytkowe

tereny inne

a b c d e f g
1 Warszawa
2 RZD Wilanów - Obory
3 LZD Rogów
4 RZD Brwinów
5 RZD Żelazna
6
7

0 0 0 0 0

2. Należności z zawartych umów obowiązujących w roku, za który sporządzono Raport, tj. za 
okres od 01/01 do 31/12 roku sprawozdawczego

Lp. Lokalizacja
Należności 

brutto
(d+e+f+g)

w tym

RAZEM

2a. Należności z bezumownego korzystania z nieruchomości w roku, za który sporządzono 
Raport  tj. za okres od 01/01 do 31/12 roku sprawozdawczego (na podstawie wystawionych 
faktur i not)

Lp. Lokalizacja Należności 
brutto

(d+e+f+g)

w tym

RAZEM



Lp. Przedmiot 
umowy

Powierzchnia Lokalizacja Nazwa  
Najemcy/Dzierża

wcy

Czynsz 
miesięczny

netto

Okres 
obowiązywania 

umowy
a b c d e f g

0 0 0 0 0

3. Wykaz Umów zawartych w danym roku tj. w okresie od 01/01 do 31/12 roku sprawozdawczego

RAZEM



Lp. Przedmiot umowy Powierzchnia Lokalizacja Nazwa  
Najemcy/Dzierżawcy

Czynsz miesięczny
netto

Przyczyna 
rozwiązania umowy

a b c d e f g

0 0 0 0 0

4. Wykaz Umów rozwiązanych w danym roku tj. w okresie od 01/01 do 31/12 roku sprawozdawczego

RAZEM



Data  
wielkość 

wskaźnika 
GUS

Data  
podstawa 

zastosowania 

wskaźnika

wielkość 
wskaźnika 

GUS

5. Waloryzacja stawki czynszu dla umów najmu / dzierżawy obowiązujących w 

5a.         Waloryzacja stawki czynszu dla umów najmu lokali mieszkalnych 



Lp. Nazwa kontrahenta Przedmiot umowy Wielkość 
zastosowanej ulgi

Okres obowiązywania 
ulgi

Powód udzielenia ulgi

a b c d e f
1
2
3
4
5

6. Zastosowane ulgi czynszowej (na wniosek najmcy / dzierżawcy) dla umów obowiązujących w roku, za który sporządzono Raport



Lp. Lokalizacja Należność 
główna na dzień 

31/12 

Odsetki od 
należności 

głównej na dzień 
31/12

Zadłużenie 
całkowite 

(c+d)

Nieruchomości 
mieszkaniowe

Nieruchomości 
użytkowe

a b c d e f g
1 Warszawa
2 RZD Wilanów - Obory
3 LZD Rogów
4 RZD Brwinów

5 RZD Żelazna
6
7

0 0 0 0 0

Lp. Lokalizacja Należność 
główna na dzień 

31/12 

Odsetki od 
należności 

głównej na dzień 
31/12

Zadłużenie 
całkowite 

(c+d)

Nieruchomości 
mieszkaniowe

Nieruchomości 
użytkowe

a b c d e f g
1 Warszawa
2 RZD Wilanów - Obory
3 LZD Rogów
4 RZD Brwinów
5 RZD Żelazna

6
7

0 0 0 0 0

7. Zadłużenia dla umów obowiązujących w roku, za który sporządzono Raport

RAZEM

7a. Zadłużenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w roku, za który sporządzono Raport

RAZEM



Lp. Nazwa Kontrahenta Przedmiot umowy

Wielkość 
zadłużenia 

(kwota główna + 
odsetki na dzień 

31/12)

Podjęte działania

a b c d e
1

2
3

0

8. Kontrahenci  zalegający z płatnościami  na dzień 31.12………... r

RAZEM



Lp.
Rodzaj umowy (data 

zawarcia i numer 
umowy)

Najemca/   
dzierżawca Przedmiot umowy* 

Okres 
obowiązywania 

umowy 
(umowny)

Wysokość 
czynszu

netto

Termin 
zapłaty

a b c d e f g
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

9. Zbiorcze zestawienie umów obowiązujących w roku, za który sporządzono Raport z uwzględnieniem 
terminowości regulowania zobowiązań umownych

40



 

sale i aule tereny inne
a b c d e f
1 Warszawa
2 RZD Wilanów - Obory
3 LZD Rogów
4 RZD Brwinów
5 RZD Żelazna
6
7

0 0 0 0

 

sale i aule tereny inne
a b c d e f
1 Warszawa
2 RZD Wilanów - Obory
3 LZD Rogów
4 RZD Brwinów
5 RZD Żelazna
6
7

0 0 0 0

Lp. Przedmiot umowy/pisma Lokalizacja Podmiot Kwota
netto

Okres 
obowiązy

wania 
umowy

a b c d e f

0 0 0 0

Część II. RAPORT Z WYKONYWANIA ZAWARTYCH UMÓW JEDNORAZOWYCH W OKRESIE 
OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA ROKU……………

1. Liczba umów JEDNORAZOWYCH obowiązujących w danym roku sprawozdawczym

Lp. Lokalizacja Liczba umów
(d+e+f)

w tym

RAZEM

2. Wykaz Umów JEDNORAZOWYCH zawartych w danym roku tj. w okresie od 01/01 do 31/12 roku 
sprawozdawczego

RAZEM

RAZEM

1a. Liczba zawartych umów JEDNORAZOWYCH w danym roku sprawozdawczym tj. od 01/01 do 31/12

Lp. Lokalizacja Liczba umów
(d+e+f)

w tym



Lp. Lokalizacja Należność główna 
na dzień 31/12 

Odsetki od należności 
głównej na dzień 31/12

Zadłużenie 
całkowite 

(c+d)

Nieruchomości 
mieszkaniowe

Nieruchomości 
użytkowe

a b c d e f g
1 Warszawa
2 RZD Wilanów - Obory
3 LZD Rogów
4 RZD Brwinów

5 RZD Żelazna
6
7

0 0 0 0 0

Lp. Lokalizacja Należność główna 
na dzień 31/12 

Odsetki od należności 
głównej na dzień 31/12

Zadłużenie 
całkowite 

(c+d)

Nieruchomości 
mieszkaniowe

Nieruchomości 
użytkowe

a b c d e f g
1 Warszawa
2 RZD Wilanów - Obory
3 LZD Rogów
4 RZD Brwinów
5 RZD Żelazna

6
7

0 0 0 0 0

Lp. Nazwa Kontrahenta Przedmiot umowy
Wielkość zadłużenia 

(kwota główna + odsetki na 
dzień 31/12)

Podjęte działania

a b c d e
1

2
3

0RAZEM

Część III. Raport z zadłużenia i kontrahentów dla umów, które nie obowiązywały w roku ……

1. Zadłużenia dla umów nieobowiązujących w roku ………., za który sporządzono Raport

RAZEM

1a. Zadłużenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w roku, za który sporządzono Raport

RAZEM

2. Kontrahenci  zalegający z płatnościami  na dzień 31.12……….. r dla umów, które nie obowiązywały już w roku …………... (lista z 1 i 


	3_Raport nr 2__zał 8 Reg.pdf
	Cz_I_Strona_tytułowa
	Cz_i_liczba_umów_zał_1_1a
	Umowy_zawarte_zał_2
	Umowy_rozwiązane_zał_3

	4_Szablon _Raport zał 8 wykonania umów.pdf
	Cz_I_Strona_tytułowa
	Cz_I_Liczba_umów_zał_1_i_1a
	Cz_I_Należności_zał_2_i_2a
	Cz_I_Umowy_zawarte_zał_3
	Cz_I_Umowy_rozwiązane_zał_4
	Cz_I_Waloryzacja_zał_5_i_5a
	Cz_I_Ulgi_czynszowe_zał_6
	Cz_I_Zadłużenie_zał_7_i_7a
	Cz_I_Zadłużenie_kontrah_zał_8
	Cz_I_Zbiorcze_zest_umów_zał_9
	Cz. II_Umowy_jednorazowe
	Cz. III Zadł_umowy_nieob_w_2016


