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Za cznik Nr 3
- projekt-

UMOWA DZIER AWY NR ………

zawarta w dniu ……….. 2014 roku pomi dzy Gmin  W chock reprezentowan  przez Burmistrza

Miasta i Gminy W chock - mgr Jaros awa Samel , zwan  w dalszej cz ci „Wydzier awiaj cym",

a P. ……………….. zam. ……………….., prowadz cym dzia alno  gospodarcz  pod nazw

„……………………..”, zwanym w dalszej cz ci umowy „Dzier awc ",

umowa o tre ci nast puj cej:

§ 1.

Przedmiotem dzier awy jest cz  nieruchomo ci gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów

Nr 1998/2 o pow. 50 m2 stanowi cej stoisko nr ……., b cej w asno ci  Gminy W chock,

po onej w W chocku przy ulicy w. Rocha, arkusz mapy 12 (lokalizacja zgodnie z za czon

map  stanowi  za cznik  Nr  1  do  niniejszej  umowy),  na  któr  S d  Rejonowy

w Starachowicach Wydzia  Ksi g Wieczystych prowadzi ksi  wieczyst  kw nr

KI1H/00040515/8.

§ 2.

Wydzier awiaj cy o wiadcza, e opisan  w § 1 cz  nieruchomo ci gruntowej wydzier awia

z przeznaczeniem na sprzeda  kwiatów i zniczy. Dzier awca za  o wiadcza, e zgadza si  na

ustanowienie na jego rzecz dzier awy oraz, e znana mu jest lokalizacja przedmiotu dzier awy.

§ 3.

Strony zawieraj  niniejsz  umow  na okres od dnia 16 pa dziernika 2014  roku  do  dnia

15 listopada 2014 roku.

§ 4.

1.  Strony ustalaj , i  z tytu u dzier awy, zgodnie ze z ona ofert  z dnia …………. Dzier awca

ui ci  Wydzier awiaj cemu miesi czny czynsz w wysoko ci ……… z  + 23 % podatku VAT, co

stanowi  kwot  brutto w wysoko ci ………. z  (s ownie: ………………………………),

2. Czynsz dzier awny zosta  wp acony na konto Urz du  Miasta  i  Gminy  w  W chocku

Nr 47 8523 0004 0000 0039 2000 0011 w dniu …………….

3. Dzier awca zobowi zany jest do op acania oprócz czynszu dzier awnego tak e podatku od

nieruchomo ci za wydzier awiony grunt, który naliczy Referat Finansowy tut. Urz du w

odr bnym post powaniu administracyjnym.
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§ 5.

Dzier awca zobowi zany jest utrzyma  teren dzier awy w nale ytym porz dku, oraz do

uprz tni cia go po zako czeniu codziennego handlu.

§ 6.

1. Dzier awca b dzie u ywa  przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem okre lonym w

umowie i nie mo e zmienia  go, ani poddzier awia  osobie trzeciej, bez zgody

Wydzier awiaj cego.

2. Dzier awca zobowi zuje si  do przestrzegania obowi zuj cych przepisów prawa,

w szczególno ci do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w zakresie wynikaj cym

z niniejszej umowy.

3. Podj cie i prowadzenie dzia alno ci gospodarczej wymaga zg oszenia do centralnej ewidencji

i informacji o dzia alno ci gospodarczej oraz zg oszenia obowi zku podatkowego. Obowi zki

te obci aj  Dzier awc .

4. Dzier awca o wiadcza, i  znane mu s  ograniczenia i obowi zki w zakresie u ywania

przedmiotu umowy wynikaj ce z przepisów prawa i b dzie wykorzystywa  przedmiot

dzier awy stosownie do tych ogranicze  i obowi zków. Kary wynikaj ce z korzystania

z przedmiotu dzier awy w sposób niezgodny z przepisami prawa, ponosi Dzier awca.

5. Po zako czeniu dzier awy, Dzier awca zwróci Wydzier awiaj cemu przedmiot umowy

w stanie niepogorszonym, bez obowi zku zwrotu przez Wydzier awiaj cego równowarto ci

nak adów poczynionych przez Dzier awc .

§ 7.

Je eli Dzier awca dopu ci si  zw oki z zap at  czynszu lub zostan  naruszone warunki

wynikaj ce z niniejszej umowy, Wydzier awiaj cy mo e dzier aw  wypowiedzie  ze skutkiem

natychmiastowym.

§ 8.

W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie maj  zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, a spory wynik e z jej stosowania podlegaj  rozpatrzeniu przez S d Rejonowy

w Starachowicach.

§ 9.

Umowa niniejsza sporz dzona zosta a w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, z czego jeden

otrzymuje Dzier awca i dwa Wydzier awiaj cy.

WYDZIER AWIAJ CY:                                                                    DZIER AWCA:


