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Za cznik nr 4

UMOWA DZIER AWY Nr …… - projekt

Zawarta w dniu .................. 2014 r. w Urz dzie Miasta i Gminy w W chocku pomi dzy:
Gmin  W chock 27-215 W chock ul. Wielkowiejska 1, NIP 664-19-85-659,
reprezentowan  przez:
Jaros awa Samel  – Burmistrza Miasta i Gminy W chock,
nazywan  w tre ci umowy „Wydzier awiaj cym”,
a ............................................................................................., reprezentowanym przez:
1...................................................................
nazywan  w tre ci umowy Dzier awc .

§ 1
1.Wydzier awiaj cy o wiadcza, e jest w cicielem nieruchomo ci po onej w

miejscowo ci  W chock,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  jako  dzia ka  nr  4816/17,  dla
której S d Rejonowy w Starachowicach prowadzi ksi  wieczyst  kw nr
KI1H/00031195/2.

2.Nieruchomo ci nie jest zabudowana. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy  W chock  straci  wa no  z  dniem  1  stycznia  2004  roku.  Zgodnie  z  polityk
przestrzenn  dla obszaru Gminy W chock okre lon  w studium uwarunkowa  i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy W chock, dzia ka oznaczona Nr
4816/17 znajduje si  na terenach us ug.

3.  Rada Miejska w W chocku uchwa  Nr XLVI/234/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku
wyrazi a zgod  na oddanie w dzier aw  cz ci nieruchomo ci oznaczonej nr 4816/17 o
pow. 250 m2na okres 10 lat.

§ 2
1.Wydzier awiaj cy  oddaje  Dzier awcy  cz  nieruchomo ciopisanej  w  §  1  o  pow.  250  m2

(lokalizacja oznaczona na za czniku Nr 1 do niniejszej umowy) w dzier aw z
przeznaczeniem na lokalizacj  obiektu (obiekt gastronomiczny o lekkiej konstrukcji,
nietrwale zwi zany z gruntem), w którym prowadzona b dzie dzia alno  us ugowo-
handlowa – lokal gastronomiczny czynny w sezonie letnim w 2014 r. w okresie od dnia 1
wrze nia do 31 pa dziernika oraz w sezonach letnich w latach 2015 – 2023 w okresach
od 1 maja do 31 pa dziernika.

2.Dzier awca ma prawo dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane w rozumieniu
Prawa budowlanego w zakresie wskazanym w ust. 1.

§ 3
1.Dzier awca zobowi zuje si :
       1) uzyskania akceptacji Wydzier awiaj cego odno nie projektu obiektu

gastronomicznego,
    2) uzyskania wszelkich niezb dnych zezwole  zwi zanych z lokalizacj  obiektu oraz

z prowadzon  dzia alno ci ,
3) zagospodarowania nieruchomo  w terminie nie pó niej ni  do dnia
31.08.2014r.zgodnie z jej przeznaczeniem oraz z on  ofert ,



11

4) dokonania na w asny koszt pod cze  obiektu gastronomicznego do istniej cej
infrastruktury oraz do zawarcia umów na wiadczenia takie jak: dostawa energii,
dostawa wody, odprowadzanie cieków, wywóz nieczysto ci
5) zapewni  powszechn  dost pno  nieruchomo ci i obiektów posadowionych na
wydzier awionej nieruchomo ci dla turystów i mieszka ców Gminy,
6) utrzymywa  nieruchomo  w nale ytym stanie porz dkowym oraz dba  o nale yty
stan techniczny posadowionych na niej obiektów i urz dze ,
7) ponosi  wszelkie koszty zwi zane z wydzier awionym gruntem, w tym podatki
lokalne,
8)  u ywa  nieruchomo  opisan  w  §  2  umowy  zgodnie  z  jej  przeznaczeniem,  a  tak e
wymogami prawid owej gospodarki.

2.Wydzier awiaj cy ma prawo do kontroli przedmiotu dzier awy przy udziale Dzier awcy.
3.  Grunt b dzie u ytkowany przez Dzier awc  z zachowaniem obowi zuj cych przepisów

prawa, a w szczególno ci o ochronie przyrody, o ochronie przeciwpo arowej, o ochronie
rodowiska. Dzier awca zobowi zuje si  do u ywania przedmiotu dzier awy stosownie

do przepisów i wynikaj cych z nich obowi zków i ogranicze .

§ 4
1.Dzier awca,za okresy prowadzonej dzia alno ci, zobowi zuje si  do uiszczenia na rzecz

Wydzier awiaj cego miesi cznego czynszu dzier awnego w wysoko ci ............. z
(s ownie  z otych:  ................  z )  brutto  w  tym  23%  podatku  VAT.  W  przypadku  zmiany
stawkipodatku od towarów i us ug, Dzier awca wyra a zgod  na jej zmian . Zmiana
nast pi w formie aneksu. Do czasu zagospodarowania nieruchomo ci zgodnie z § 3 ust. 1
pkt  3,  nie  d ej  jednak  ni  do  dnia  31  sierpnia  2014  r.  stawka  czynszu  wynosi

dziemiesi cznie 50 % stawki okre lonej w zdaniu pierwszym, tj. …………… z  (s ownie:
………………..) brutto w tym 23% podatku VAT.Terminarz wp at czynszu stanowi za cznik
Nr 2 do niniejszej umowy.

2.Czynsz jest p atny w okresach miesi cznych z góry, bez uprzedniego wezwania, w terminie
do dnia 10ka dego miesi ca na rachunek bankowy Urz du Miasta i Gminy w W chocku
nr 47 8523 0004 0000 0039 2000 0011 Bank Spó dzielczy w W chocku.

3.Za ka dy dzie  opó nienia w zap acie czynszu, naliczane b  odsetki ustawowe.
4.Czynsz b dzie waloryzowany corocznie pocz wszy od dnia 1 stycznia ka dego roku o

wska nik cen towarów i us ug za roku ubieg y, og oszony przezPrezesa GUS. Waloryzacja
stawki czynszu nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Pierwsza waloryzacja nast pi
pocz wszy od nast pnego roku, po roku w którym wydany zosta  przedmiot dzier awy.

5.  Niezale nie od zobowi zania do zap aty czynszu dzier awnego, Dzier awca obowi zany
jest do z enia deklaracji podatkowej oraz do uiszczania podatku od nieruchomo ci, w
wysoko ci zgodnej w obowi zuj cymi stawkami.

§ 5
1.Na Dzier awc  przechodz  wszelkie prawa i obowi zki zwi zane z korzystaniem z

przedmiotu dzier awy.
2.Dzier awca zobowi zany jest doponoszenia wszelkich kosztów eksploatacji przedmiotu

dzier awy zgodnie z umowami bezpo rednio zawartymi z w ciwymi operatorami i
dostawcami.

3.Dzier awca b dzie uiszcza  wy ej okre lone nale no ci bezpo rednio na rzecz w ciwych
podmiotów, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa.
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§ 6
Dzier awca ma obowi zek ubezpieczy  przedmiot dzier awy od nast pstw zdarze losowych.

§ 7
Dzier awca nie mo e bez zgody Wydzier awiaj cego poddzier awia , wynajmowa  ani
oddawa  nieruchomo ci do bezp atnego korzystania osobom trzecim.

§ 8
1.Umowa zostaje zawarta na czas okre lony do 10lat, pocz wszy od dnia ......................

2014r. do dnia 31 pa dziernika 2023 roku.
2. Po up ywie czasu trwania dzier awy, niniejsza umowa wygasa, a Dzier awca zobowi zany

jest do zwróci  nieruchomo  Wydzier awiaj cemu bez odr bnego wezwania, w stanie
niepogorszonym i uprz tni tym.

§ 9
1.Niniejsza umowa mo e zosta  rozwi zana:

a)w ka dym czasie za porozumieniem stron,
b)za 3 miesi cznym okresem wypowiedzenia przez Wydzier awiaj cego w przypadku
konieczno ci przeznaczenia nieruchomo ci na cele publiczne.

2.Wydzier awiaj cy mo e rozwi za  niniejsz  umow  bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Dzier awc  z zap at  czynszu za dwa pe ne
okresy p atno ci (miesi ce), po wcze niejszym pisemnym wezwaniu do zap aty i
wyznaczeniu dodatkowego terminu zap aty zaleg ego czynszu.

3.Wydzier awiaj cy mo e rozwi za  niniejsz  umow  bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku:
1) niezagospodarowania nieruchomo ci przez Dzier awc  w terminie okre lonym w § 3
ust.  1  pkt  3,  chyba,  e  przed  up ywem  tego  terminu  Dzier awca  rozpocz  roboty
budowlane i stopie  ich zaawansowania rokuje zako czenie zagospodarowania w
terminie nie d szym jak 14 dni od up ywu terminu okre lonego w § 3 ust. 1 pkt 3
umowy,
2) nieprowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez okres co najmniej 20 dni,
2) prowadzenia na nieruchomo ci innej dzia alno ci jak okre lona w § 2 umowy,
3) poddzier awienia nieruchomo ci bez zgody Wydzier awiaj cego.

4. Zawiadomienia stron dotycz ce wypowiedzenia umowy lub jej natychmiastowego
rozwi zania musz  by  dokonane na pi mie pod rygorem niewa no ci.

§ 10
1.Dzier awca zobowi zuje si  do dokonywania na dzier awionej nieruchomo ci nak adów z

asnych rodków. Nak ady nie podlegaj  zwrotowi na rzecz Dzier awcy w przypadku
rozwi zania umowy z winy Dzier awcy, w szczególno ci na podstawie § 9 ust. 2 i 3 oraz
rozwi zania umowy na skutek up ywu okresu na który zosta a zawarta i rezygnacji przez
Dzier awc  z kontynuowania dzier awy.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maj  przepisy Kodeksu
cywilnego.
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§ 12
Zmiany niniejszej umowy wymagaj  zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.

§ 13
Umow  sporz dzono w trzech  jednobrzmi cych egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje
Dzier awca i dwa Wydzier awiaj cy.

WYDZIER AWIAJ CY:DZIER AWCA:

………………………………..……                                                                      …………………………………………

Za cznik Nr 2 do umowy dzier awy
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TERMINARZ WP AT CZYNSZU DZIER AWNEGO

Dot. umowy dzier awy nr ……. zawartej w dniu ………………

1) do dnia 10 lipca 2014 r. 50% miesi cznej stawki czynszu dzier awnego podanej w ofercie

2) do dnia 10 sierpnia 2014 r. 50% miesi cznej stawki czynszu dzier awnego podanej w

ofercie

3) do dnia 10 wrze nia 2014 r. miesi czna stawka czynszu podana w ofercie

4) do dnia 10 pa dziernika 2014 r. miesi czna stawka czynszu podana w ofercie

5) do dnia 10 maja w latach 2015-2023 miesi czna stawka czynszu podana w ofercie +

wska nik inflacji

6) do dnia 10 czerwca w latach 2015-2023 miesi czna stawka czynszu podana w ofercie +

wska nik inflacji

7) do dnia 10 lipca w latach 2015-2023 miesi czna stawka czynszu podana w ofercie +

wska nik inflacji

8)  do  dnia  10  sierpnia  w  latach  2015-2023  miesi czna  stawka  czynszu  podana  w  ofercie  +

wska nik inflacji

9) do dnia 10 wrze nia w latach 2015-2023 miesi czna stawka czynszu podana w ofercie +

wska nik inflacji

10) do dnia 10 pa dziernika w latach 2015-2023 miesi czna stawka czynszu podana w ofercie

+ wska nik inflacji


