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Załącznik nr 3 do wniosku o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego  

 

Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2018 
roku w sprawie przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu 
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 
nadzorowanych (Dz. Urz. poz. 1018) 

Umowa zawiera: 

1) oznaczenie stron; 

2) podstawę zawarcia umowy; 

3) określenie ilości, jakości i wartości przekazywanego mienia ruchomego; 

4) określenie celu wykorzystania mienia ruchomego; 

5) wskazanie osób upoważnionych do wydania i odbioru mienia ruchomego; 

6) miejsce i termin odbioru mienia ruchomego; 

7) określenie sposobu udokumentowania przekazania mienia ruchomego; 

8) wskazanie podmiotu upoważnionego do odbioru rzeczy ruchomych, na obrót którymi są 
wymagane zezwolenia i koncesje, który posiada koncesję uprawniającą do transportu, 
przechowywania (składowania) takich rzeczy, a następnie pozbawiania takich rzeczy 
bojowych cech użytkowych; 

9) zobowiązanie podmiotu do: 

a) pozbawienia broni lub innego uzbrojenia bojowych cech użytkowych przez podmiot 
uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w tym zakresie w terminie 90 
dni od daty zawarcia umowy, 

b) przesłania kierownikowi, o którym mowa w ust. 1, informacji o zrealizowaniu zadania; 

10) postanowienia dotyczące kar umownych; 

11) postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od umowy; 

12) postanowienia dotyczące prawidłowości wykonywania umowy; 

13) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia na jego stronie internetowej lub profilu 
społecznościowym, dotyczących prowadzonej przez niego działalności, jeżeli taka strona 
jest przez podmiot prowadzona, informacji o nieodpłatnym przekazaniu przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej mienia ruchomego, a w przypadku rzeczy ruchomych, na obrót którymi 
są wymagane zezwolenia i koncesje, a także rzeczy ruchomych, na obrót którymi nie są 
wymagane zezwolenia i koncesje, o charakterze środka trwałego w rozumieniu ustawy  
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),  
o wartości określonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.), a także zobowiązanie do umieszczenia 
oznaczenia w widocznym miejscu, przez okres, w którym mienie to pozostaje w dyspozycji 
podmiotu, że jest ono przekazane nieodpłatnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

 

 

 

 


