Wzór wniosku
……………………………….
(miejscowość, data)

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26
00-429 Warszawa

WNIOSEK O NAJEM/DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI *
........................................................................................................................................
(nazwa podmiotu) z siedzibą w ............................................................... kod pocztowy
…………. Przy ul. .................................................., tel. ……………………………..
e-mail: ……………………………………...................... PESEL ….……………..……….,
NIP
……….……………………
REGON……..……………………
wnosi
o wynajęcie/wydzierżawienie* na okres od dnia .......................... do dnia
........................... nieruchomości zarządzanej i gospodarowanej przez Stołeczne
Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA położonej w Warszawie na terenie
Ośrodka ………………………. przy ul. ........................................................,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. ...................... z obrębu .......................
o powierzchni ....................... m2 uregulowanej w KW Nr ............................
…………………………………………………………………………………………………..
Celem najmu/dzierżawy* jest ........................................................................................
........................................................................................................................................
Planowane zagospodarowanie terenu polega na: ......................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..

…………………….……………………………………..
Podpis wnioskodawcy/ osoby reprezentującej

Do wniosku załączam następujące załączniki (*):
1. Oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca nie posiada zaległości wobec m.st.
Warszawy/oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu.
2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku wniosku złożonego przez osobę
prawną) lub kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) – wydany nie wcześniej niż
3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
Uwaga: SCSAW zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień przed
podpisaniem umowy.

Warszawa, dn. ……………………………
…………………………………………………………
(nazwa podmiotu)
………………………………………………………….
(forma prawna)
………………………………………………………….
(adres zamieszkania/siedziba*)
………………………………………………………….
(NR KRS)
(NIP)
…………………………………………………………..
(PESEL)
………………………………………………………….
(dane osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania podmiotu*)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, co następuje:
1. Nie mam zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do m.st. Warszawy
i Skarbu Państwa oraz wywiązuję się z cywilnoprawnych zobowiązań finansowych
wobec m.st. Warszawy i Skarbu Państwa, które wynikają z wieczystego użytkowania
gruntu
dzierżawy/najmu
nieruchomości,
najmu/bezumownego
korzystania
z pomieszczenia. Nie posiadam żadnych innych zaległości finansowych wobec m.st.
Warszawy, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, w tym
SCSAW.
2. Uzyskałem/uzyskałam/uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu*).
3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią, zamieszczonego na stronie internetowej
Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (zwane dalej SCSAW),
Zarządzenia w sprawie zasad najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów w Ośrodkach
SCSAW wraz ze wzorem umowy oraz załącznikami, akceptuję ich treść i nie wnoszę
do nich żadnych uwag.
4. Oświadczam, że wszystkie złożone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym.
5. Oświadczam, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się
postępowanie upadłościowe i nie jest w stanie likwidacji.
6. Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
oferenta
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wykazu nieruchomości/konkursu
ofert/przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania konkursowego
i wyniku konkursu.
7. Oświadczam, że nie pozostaję w sporze sądowym z m.st. Warszawa,
8. Oświadczam, że wywiązuję się i wywiązywałem z postanowień wcześniej zawartych
umów najmu/dzierżawy.
9. Oświadczam, że SCSAW nie wypowiedziało mi umowy najmu/dzierżawy.

…………………..………………………………………………….
czytelny podpis
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu
Uwaga: SCSAW zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień przed
podpisaniem umowy oraz prawo odmowy rozpatrzenia wniosku, w przypadku stwierdzenia niezgodności
któregokolwiek ze złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym.
(*) – zaznacz właściwe

