
Załącznik nr 3

L.P. Numer / nazwa umowy data umowy okres obowiązywania przedmiot umowy 

nr pozycji w 

spisie 

inwent.

czynsz dzierżawy/ najmu 

Umowa dzierżawy 26.06.2020
dzierżawa 5m2 działki w Policach na Jasienickiej pod nośnik 

reklamowy 
560,00 zł netto / kwartał kalendarzowy 

Aneks nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 

26.06.2020
03.09.2020

dzierżawa dodatkowej powierzchni działki 6,3 m2 na ul. Jasienickiej 

w Policach pod nośnik reklamowy 
705,60 zł netto / kwartał kalendarzowy 

łódź WHALY - ENERGOPOL 1  753

przyczepka pod łódź Tramp-Trail nr rej. ZS568EA 754

stalowy zbiornik na wodę 16 m3 117

stalowy zbiornik na wodę 17 m3 612

3. Umowa najmu powierzchni użytkowej 05.05.2022 nieokreślony
Wynajem powierzchni użytkowej - pokój nr 60, biuro przy ul. Św. 

Floriana 9/13 w Szczecinie 
- 840,00 zł netto / mc

Umowa dzierżawy 29.06.2021
Układarka do mas bitumicznych marki VOGELE model 1800-3i wraz 

z wyposażeniem 
15 000,00 zł netto / mc

Aneks nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 

29.06.2021
02.07.2021 dodanie zapisu o miesięcznym limicie przepracowanych motogodzin 120,00 zł netto za każdą dodatkowo przepracowaną mh 

Aneks nr 2 do umowy dzierżawy z dnia 

29.06.2021
03.01.2022 zmniejszenie czynszu dzierżawy za mc I, II, III 2022 2 000,00 zł netto / mc 

Umowa Najmu powierzchni użytkowej 16.03.2021 nieokreślony najem pomieszczeń biurowych na  Św. Floriana 9/13 4 300,00 zł netto / mc

Aneks nr 1 do umowy najmu pow. 

użytkowej z dnia 16.03.2021
24.01.2022 nieokreślony zmiana miesięcznego czynszu najmu 4 500,00 / mc

Umowa Najmu powierzchni użytkowej 21.07.2021 nieokreślony najem pomieszczeń biurowych na Św. Floriana 9/13 1 900,00 zł netto / mc

Aneks nr 1 do umowy najmu pow. 

użytkowej z dnia 21.07.2021
24.01.2022 nieokreślony zmiana miesięcznego czynszu najmu 2 100,00 zł netto / mc

7.
Warunkowa umowa dzierżawy nr 

01/04/2022 
28.04.2022

postanowienia umowy staną się 

wiążące z chwilą spełnienia warunku 

polegającego na uzyskaniu przez 

Dzierżawcę do dnia 30.06.2022 r. 

decyzji zezwalającej na posadowienie 

tymczasowego węzła betoniarskiego.

Wydzierżawienie części nieruchomości o powierzchni około 1,5 ha - 

dot. działki nr 2141/9 przy ul. Jasienickiej w Policach 
-

0,90 zł netto / mc za każdy metr kwadratowy Przedmiotu 

dzierżawy

8. Umowa najmu 01.05.1999 nieokreślony najem garażu przy ul. Ludowej 22 w Szczecinie - 100,00 zł netto /mc 

9. Umowa dzierżawy nr 01/02/2022 21.02.2022 31.08.2022 Dzierżawa pontonów PP-64 1164 45 000,00 zł netto / mc

waga samochodowa marki ROOSTER model LR60/18/3 558

waga samochodowa marki ROOSTER model LR60/18/3 564

do Regulaminu Konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty na zakup przedsiębiorstwa "ENERGOPOL-SZCZECIN" S.A. w upadłości z siedzibą w Szczecinie 

2.

4.

Umowa najmu nr 02/12/2021 15.12.2021

nieokreślony 07.12.2021Umowa dzierżawy nr 01/12/202110.

5.

6.

1 400,00 zł netto / mc

-

-

1.

3 700,00 zł netto / mc

nieokreślony -

nieokreślony 

nieokreślony 208



11. Umowa 16.04.2021 nieokreślony 

Dzierżawa:

- działka gruntowa przy ul.Jasienickiej w Policach,

- hala magazynowo - warsztatowa  

- hala magazynowa

- 3 409,00 zł netto / mc  

12. Umowa dzierżawy nr 01/04/2022 13.04.2022 48 miesięcy - 13.04.2026
dzierżawa jednostki pływającej typu RIB Sportis 2019 r. - "WOJTEK 

B"
339 2 000,00 zł netto / mc

13. Umowa najmu nr 02/11/2021 18.11.2021 nieokreślony najem trzech używanych kontenerów stalowych 20 stopowych 893 i 829 340,00 zł netto / mc

Umowa najmu powierzchni użytkowej 25.05.2021 nieokreślony najem pomieszczeń biurowych na Św. Floriana 9/13 1 400,00 zł netto / mc

Aneks nr 1 do umowy najmu pow. 

użytkowej z dn. 25.05.2021 r.
24.01.2022 nieokreślony zmiana czynszu dzierżawy 1 540,00 zł netto / mc

15. Umowa najmu powierzchni użytkowej 30.03.2022 nieokreślony 
Wynajem powierzchni użytkowej - pokój nr 62, biuro przy ul. Św. 

Floriana 9/13 w Szczecinie 
- 840,00 zł netto / mc

Umowa 03.03.2021 nieokreślony usługa slipowania jednostek pływających, Baza Nad Odrą 62-55

Aneks nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 

03.03.2021
07.09.2021 nieokreślony zmiana czynszu dzierżawy 

Umowa dzierżawy 24.03.2021 nieokreślony dzierżawa pomieszczeń biurowych przy ul. Nad Odrą 62-66

Aneks nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 

24.03.2021
07.09.2021 nieokreślony zmiana czynszu dzierżawy

Aneks nr 2 do umowy dzierżawy z dnia 

24.03.2021
19.01.2022 nieokreślony zmiana czynszu dzierżawy 4 895,00 /mc

Umowa dzierżawy nr 1/05 11.05.2021 08.06.2022 wynajem pontonu PN-PMBH-219

Aneks nr 1 do umowy dzierżawy nr 1/05 30.09.2021 08.06.2022 dopisanie wydania szczudeł

19. Umowa dzierżawy 30.09.2021 nieokreślony dzierżawa żurawia gąsienicowego Kobelco BM700 1 371 30 000,00 zł netto / mc

Umowa ustalenie sposobu i zakresu 

wspólnego korzystania z rzeczy wspólnej 

BMW Gran Coupe 

nr rej ZS 001CX 

23.03.2015

Aneks nr 1 do umowy o ustalenie 

sposobu i zakresu wspólnego korzystania 

z rzeczy wspólnej 

25.05.2020

Kafar IHC FUNDEX F-12 1 010

Młot spalinowy DELMAG D30-32 321

22. Umowa najmu powierzchni użytkowej 18.05.2021 nieokreślony najem pomieszczenia biurowego na  Św. Floriana 9/13 - 700,00 zł netto / mc 

14.

20.

1 105 27 500,00 zł netto / mc

-

-

2 220,00  zł netto - slipowanie każdej barki o dł. do 45m

630,00 zł + netto - postój na slipie każdej barki o dł. do 45 m 

2 720,00  zł netto - slipowanie każdej barki o dł. pow. 45m 

630,00  zł  netto - postój na slipie każdej barki o dł. pow. 45 m 

70,00 zł netto - postój każdej barki w kanale slipu 

810,00 zł netto - użytkowanie 3 morskich kontenerów  

4 4450 zł netto / mc

21.

16.

17.

18.

Umowa dzierżawy nieokreślony25.10.2021 26 000,00 zł netto / mc 

nieokreślony użytkowania auta m-ki BMW Gran Coupe ZS 001CX -

Współużytkownik ponosi wydatki związane z użytkowaniem 

pojazdu, m.in. zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych itp.

Koszty OC, AC, koszty przeglądów współużytkownicy ponoszą 

proporcjonalnie do swoich udziałów  

-


