
 

                                                                                           Częstochowa , dn................................... 

 

 

                         UMOWA MAGAZYNU CZASOWEGO SKŁADOWANIA 

 

                                                       NR .................................. 

 

        Zawarta w dniu .................................... pomiędzy AS PAWEŁ CYGAN  z siedzibą w 

 Częstochowie przy ul. Legionów 59 prowadzącym magazyn czasowego składowania  AS 

zlokalizowany w Częstochowie przy ul. Dojazdowej 1, zwanym w treści umowy "Wynajmującym" 

reprezentowanym przez : 

 

Andrzej Cygan – Pełnomocnik 

a: ............................................................................................................................................................

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

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

reprezentowanym przez: ........................................................................................................................ 

zwanym w treści umowy "Najemcą" 

                                                                           §1 

        Przedmiotem umowy jest najem części magazynu znajdującego się na terenie magazynu 

czasowego składowania. Najem obejmuje : 

                                                                                                kubaturę ....................................m³ 

                                                                                                powierzchnię .............................m² 

                                                                           §2 

        Składowanie towaru odbywa się w porozumieniu z właściwym miejscowo Urzędem Celnym i 

po wyrażeniu przez Urząd Celny zgody na złożenie towaru na czas niezbędny dla potrzeb kontroli 

celnej. 

                                                                          §3 

        Opłaty z tytułu najmu będą naliczane zgodnie z cennikiem będącym załącznikiem do niniejszej 

umowy.                                                                

                                                               

        Strony ustalają płatność gotówkową w dniu wyprowadzenia towaru z magazynu czasowego 

składowania wg. cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Cennik jest do wglądu w AS 

PAWEŁ CYGAN  

Do kosztów ogólnych w/g cennika doliczać się będzie: 

Opłaty manipulacyjne z tytułu oddelegowania funkcjonariusza celnego przy wprowadzeniu 

towarów do magazynu czasowego składowania lub przy wyprowadzeniu towaru z magazynu 

czasowego składowania – 30 zł. za każdą rozpoczętą godzinę delegacji. 

Opłaty wymienione w §3 pkt. 5 uiszcza "Wynajmujący" , a następnie obciąża "Najemcę" przy 

wystawianiu faktury 

                                                                          §4 

        Umowa zawarta jest na czas określony / nieokreślony* 

 

 od dnia ................................................ do dnia ............................................. . 

                                                                       

 

                                                                          §5 

  Magazyn czasowego składowania zobowiązany jest do: 

• Zachowania i przeprowadzenia procedury związanej z przyjęciem, składowaniem i 

wydaniem towaru z magazynu czasowego składowania, w szczególności do wydania 

"Najemcy" dokumentu określającego rodzaj towaru, ilość, wagę, oznaczenie i sposób 



pakowania. 

• Przechowywania towaru w magazynie w warunkach zapewniających utrzymanie towaru w 

stanie zgodnym z jego gospodarczym przeznaczeniem. 

• Zapewnienie stałej ochrony magazynowanego towaru. 

• Przyjmowanie i wydawanie towaru w godzinach pracy magazynu czasowego składowania 

( dopuszcza się możliwość obsługi "Najemcy" poza godzinami pracy po uprzednim 

uzgodnieniu z właściwym miejscowo oddziałem celnym). 

                                                                          §6 

Do obowiązków "Najemcy" należy w szczególności: 

• Bezwzględne przestrzeganie regulaminu magazynu czasowego składowania. 

• Przestrzeganie przepisów regulujących obrót towarowy z zagranicą. 

• Bezwzględna obecność przy rozładunku i przekazaniu towaru do magazynu czasowego 

składowania. W przypadku nieobecności "Najemcy" lub osoby upowaznionej przez 

"Najemcę" oraz stwierdzenie braków lub uszkodzeń towaru, "Najemca" uznaje bez 

zastrzeżeń protokół sporządzony samodzielnie przez "Wynajmującego" 

• Terminowe regulowanie opłat z tytułu umowy wg. wystawionych faktur, nie później jak 

przed odbiorem towaru z magazynu czasowego składowania. 

                                                                           §7 

Wydawanie towaru następuje na żądanie "Najemcy" : 

• Po uzyskaniu zgody organu celnego i pod warunkiem dokonania odprawy celnej ostatecznej 

(całkowicie lub częściowej). 

• Tylko osoby upoważnionej do odbioru towaru – w przypadku odbioru przez osobę trzecią 

pisemne upoważnienie tej osoby. 

                                                                          §8 

        Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każda ze stron z 

zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia pod warunkiem, że wydaniu towaru nie 

sprzeciwiają się przepisy prawa celnego. 

                                                                          §9 

        Magazyn czasowego składowania zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów za szkody 

powstałe w towarze wynikłe z jego winy w czasie od przyjęcia towaru do momentu jego wydania. 

                                                                         §10 

        W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

                                                                         §11 

  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron. 

 

  Adnotacje urzędowe: 

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

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

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

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

 

 

  ............................................                                                               ............................................ 
           ( wynajmujący )                                                                                                               ( najemca) 

 

 * - niepotrzebne skreślić 

                         

 

 

                                                               


