UMOWA DZIERŻAWY
zawarta w dniu ………………. 2019 roku, wskutek odbytego w dniu ……………..2019r. przetargu pomiędzy:
Gminą Miejską Przemyśl – Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Przemyślu, ul. A. Mickiewicza 30,
37-700 Przemyśl, zwanym dalej Wydzierżawiającym, reprezentowanym przez:
Gretę Ostrowską
– Dyrektora
Roberta Winiarskiego – Głównego Księgowego
a
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Dzierżawcą
(kserokopie: dowodu osobistego oraz odpisy z CEIDG lub z KRS stanowią załącznik nr 1, nr 2, niniejszej
umowy), łącznie zwanymi Stronami umowy o następującej treści;
§1
Przedmiot dzierżawy
1. Wydzierżawiający oświadcza, że posiada w zarządzie trwałym działki nr 273, 275/3 obręb 206.
2. Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 273, 275/3 w obrębie 206 o pow. 0,90ha zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej umowy.
3. Dzierżawca oświadcza, że przedmiot dzierżawy obejrzał - stan faktyczny i techniczny jest mu znany i nie
wnosi jakichkolwiek roszczeń z tytułu lokalizacji przedmiotu umowy, stanu faktycznego, technicznego i in.
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy na dzień jej przekazania Dzierżawcy zawarty zostanie w protokole
przekazania nieruchomości. .
§2
Prawa i obowiązki Dzierżawcy
1. Dzierżawca zobowiązuje się wykorzystywać przedmiot dzierżawy do prowadzenia działalności sportowo –
rekreacyjnej ( ………………………………), w sezonie…………………….. – zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.
2. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników oraz osób przebywających na dzierżawionym terenie zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa,
3. Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy ani w części, ani w całości osobie trzeciej do bezpłatnego użytkowania, jak również nie może go poddzierżawiać w żadnej formie, bez pisemnej zgody
Wydzierżawiającego.
4. Dzierżawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy przez cały okres trwania umowy
w zakresie odpowiedzialności cywilnej od zdarzeń losowych szkód mienia i osób. Suma ubezpieczenia od
zdarzeń losowych nie może być niższa niż 250 000 złotych. Dzierżawca zobowiązany jest przedłożyć
Wydzierżawiającemu dowody zawarcia umowy ubezpieczenia w terminie……………. dni od zawarcia
niniejszej umowy .
5. Dzierżawca zobowiązuje się dbać o stan techniczny dzierżawionej nieruchomości.
6. Dzierżawca zobowiązany jest uzyskać każdorazowo pisemną zgodę Wydzierżawiającego oraz
właściwych służb, w tym organu budowlanego, organu ds. ochrony zabytków i in. na dokonanie
wszelkich prac budowlanych na nieruchomości, przecinki drzew, krzewów i inne, a z chwilą wygaśnięcia
lub rozwiązania umowy dzierżawy zwrócić ją Wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym,
uwzględniającym normalne zużycie.
7. Poniesione nakłady inwestycyjne – ulepszające w przedmiocie umowy mogą zostać rozliczone z
czynszem dzierżawnym wyłącznie w sytuacji uzyskania zgody Wydzierżawiającego i w sposób określony
w odrębnej umowie lub w aneksie do niniejszej umowy.
8. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za szkody na osobach i mieniu w związku z prowadzoną
działalnością na przedmiocie umowy.
9. Dzierżawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń (jeżeli będą wymagane) wymaganych
prawem, związanych z prowadzoną działalnością.
10. Dostosowanie przedmiotu dzierżawy do potrzeb związanych z prowadzoną działalnością Dzierżawca
wykonuje na własny koszt. Wszelkie pozwolenia, decyzje zgody, uzgodnienia etc. wymagane do
prowadzonej przez Dzierżawcę działalności – Dzierżawca obowiązany jest uzyskać własnym staraniem i
na własne ryzyko.
11. Dzierżawca zobowiązuje się do zachowania czystości i porządku na dzierżawionym terenie oraz na terenie do niego przylegającym. Jeżeli w związku z niniejszą umową na przedmiocie dzierżawy będą
powstawać odpady komunalne – Dzierżawca ma obowiązek na własny koszt je zagospodarować zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
12. Dzierżawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które poniósł Wydzierżawiający i/lub
osoby trzecie, a które wynikają bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzonej przez Dzierżawcę działal-
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ności, a w szczególności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych na przedmiocie
dzierżawy
Dzierżawca zobowiązany jest do wykonania na przedmiocie dzierżawy drobnych napraw na własny koszt.
Do drobnych napraw zalicza się naprawy wymienione w art. 681 Kodeksu Cywilnego.
§3
Prawa i obowiązki Wydzierżawiającego
Wydzierżawiającemu służy prawo przeprowadzenia kontroli przedmiotu dzierżawy w zakresie jego
wykorzystywania zgodnie z umową.
Z ramienia Wydzierżawiającego osobą uprawnioną do kontaktu z Dzierżawcą jest ………………………….
tel. ……………………………………….. . Zmiana osób do kontaktu ze strony Wydzierżawiającego nie wymaga
aneksu – zmiana taka dokonywana będzie na podstawie pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego
złożonego Dzierżawcy.
Wydzierżawiający, na terenie objętym umową, dopuszcza możliwość umieszczenia przez Dzierżawcę
reklam dotyczących działalności Dzierżawcy, po uprzedniej akceptacji formy i treści reklamy przez
Wydzierżawiającego oraz uzyskaniu przez dzierżawcę lub osobę trzecią (zleceniodawcę reklamy)
przewidzianych prawem budowlanym ewentualnych decyzji i zezwoleń a także ewentualnych uzgodnień
z konserwatorem zabytków.
Wydzierżawiający nie zapewnia dostępu do mediów (wody, energii elektrycznej itp.)
§4
Czynsz i Opłaty
Czynsz dzierżawy ustala się miesięcznie w wysokości ………………….,00 złotych netto (słownie: jeden
……………………………………… netto plus należny podatek VAT w obowiązującej wysokości. Zmiana stawki
podatku VAT nie jest zmianą umowy i nie wymaga aneksu – będzie stosowana przez
Wydzierżawiającego po wejściu ewentualnej zmiany w życie. Na dzień zawarcia niniejszej umowy stawka
VAT wynosi 23%.
Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie przez Dzierżawcę na podstawie wystawionych faktur. Faktury
będą wystawiane za dany miesiąc z góry do 15 dnia każdego miesiąca. Termin płatności wynosi 14 dni.
Wysokość miesięcznego czynszu będzie corocznie waloryzowana o wielkość średniorocznego wskaźnika
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w Komunikacje Prezesa GUS.
W przypadku, gdy wskaźnik będzie miał wartość ujemną – czynsz pozostaje na dotychczasowym
poziomie i nie podlega waloryzacji.
Na wywóz śmieci i nieczystości stałych z przedmiotu dzierżawy, Dzierżawca złoży stosowne deklaracje do
Urzędu Miejskiego we własnym zakresie i okaże je Wydzierżawiającemu w ciągu 14 dni od daty
podpisania umowy.
Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w majątku dzierżawcy jak i w
przedmiocie dzierżawy – spowodowane zarówno działaniem osób trzecich, nieszczęśliwym wypadkiem
czy siłą wyższą.
§5
Czas trwania umowy
Umowę niniejszą Strony zawierają na czas oznaczony tj. od dnia 13.06.2019 do dnia 12.06.2022 roku (3
lata).
Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec miesiąca.
Umowa może zostać rozwiązania w każdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadku rozwiązania umowy jak w ust 2 – 3 Strony określą zasady wzajemnych rozliczeń z tytułu
poniesionych nakładów ulepszających przedmiot dzierżawy przez dzierżawcę (wcześniej
zaakceptowanych przez wydzierżawiającego i nie rozliczonych na dzień rozwiązania umowy).
§6
Odstąpienie od umowy
Wydzierżawiający może odstąpić od niniejszej umowy z winy dzierżawcy – w terminie 30-stu dni od
zaistnienia następujących sytuacji gdy dzierżawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej
umowy w szczególności:
1) Dzierżawca używa przedmiot dzierżawy w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
2) zaniedbuje przedmiot dzierżawy do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie,
3) Dzierżawca poprzez swoje działanie lub zaniechanie stwarza zagrożenie zdrowia lub życia osób
przebywających na dzierżawionym terenie.
4) Dzierżawca dopuszcza się co najmniej 30 dniowej zwłoki w płatności czynszu
5) wykonuje na nieruchomości roboty budowlane bez zgody Wydzierżawiającego oraz właściwych służb
budowlanych i służb ds. ochrony zabytków
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6) Dzierżawca nie utrzymuje porządku na przedmiocie umowy i w jego okolicy – w tym w przypadku
powstawania odpadów komunalnych nie dokonał stosownych zgłoszeń w tym zakresie;
7) Dzierżawca nie przedłożył Wydzierżawiającemu polisy ubezpieczeniowej.
2. Przed odstąpieniem od umowy w sytuacjach jak w ust. 1 wydzierżawiający pisemnie wzywa dzierżawcę
do zaprzestania naruszeń umowy – wskazując konkretne naruszenie umowy i wyznaczając termin do
jego zaprzestania, a jeżeli wezwanie okazało się bezskuteczne – ma prawo od umowy odstąpić w
terminie jak w ust. 1.
3. Dzierżawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z nie wykonania lub nie należytego wykonania
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również wynikających z roszczeń osób trzecich
wobec Wydzierżawiającego, związanych z działaniami dzierżawcy w związku z realizacją niniejszej
umowy.
4. W przypadku rozwiązania umowy z winy Dzierżawcy jak w ust. 1 – dzierżawcy nie przysługuje
roszczenie o zwrot nakładów na przedmiot umowy, nawet gdy nie zostały one rozliczone na dzień
rozwiązania umowy.
§7
Kary umowne
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy – jak w §6 –
dzierżawca zapłaci wydzierżawiającemu karę umowna w wysokości 5.000 PLN.
§8
Zakończenie dzierżawy
1. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, w stanie nie pogorszonym, poza normalny stopień
zużycia.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przedmiotu dzierżawy nie wynikających z normalnego jego
używania – Wydzierżawiający obciąży Dzierżawcę kwotą stanowiącą równowartość stwierdzonych
braków lub zniszczeń
3. Dzierżawca w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy zobowiązany jest usunąć wszelkie urządzenia będące jego własnością. Jeżeli Dzierżawca nie dokona powyższych czynności w terminie
14 dni od daty zakończenia umowy dzierżawy, Wydzierżawiający będzie uprawniony do dokonania
wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności na koszt i ryzyko Dzierżawcy.
Przepisy końcowe
§9
Ewentualne spory powstałe w związku z niniejszą umową rozpatrywać będą Sądy właściwe według siedziby
Wydzierżawiającego.
§ 10
1. Każda zmiana postanowień umowy wymaga zgody stron i formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
nieważności.
2. Wszelkie powiadomienia dla drugiej strony wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem
poleconym na adres strony wskazany we wstępie do umowy. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia
woli związane z niniejszą Umową uznaje się za doręczone w przypadku wysłania ich listem poleconym na
adres wskazany w umowie.
3. W przypadku zmiany adresu którejkolwiek ze stron, zmiany formy prawnej, zmiany w zgłoszeniu
działalności lub innych ważnych dla stosunku umowy przypadkach każda ze stron zobowiązana jest
niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż w terminie 14 dni od ich wystąpienia. W razie nie
powiadomienia o zmianie adresu przyjmuje się skuteczność doręczenia na dotychczasowy adres.
4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji na adres wskazany w niniejszej
umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez strony jako
doręczenie korespondencji, a oświadczenia woli w niej zawarte jako skutecznie złożone drugiej stronie.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
Wydzierżawiający

Dzierżawca
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