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Umowa dzierżawy- projekt 

 

zawarta w dniu  ………….... 2022 roku w Ustrzykach Górnych pomiędzy Bieszczadzkim Parkiem 

Narodowym z siedzibą w Ustrzykach Górnych, zwanym w treści umowy Wydzierżawiającym, w 

imieniu którego działa: Ryszard Prędki - Dyrektor, zwany dalej Wydzierżawiającym 

a 

……………………………………………………, nr NIP……………………………….., zwanym w treści 

umowy Dzierżawcą. 

 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania w sprawie rozporządzenia nieruchomością, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. , poz. 1614 z późn. 

zm.) strony zawierają umowę dzierżawy nieruchomości (zwana dalej: „Umową”) o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Wydzierżawiający oświadcza, że: 

a. zgodnie z treścią księgi wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Lesku,  

VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych, KW  

Nr KS2E/00025888/3 przedmiotowa nieruchomość położona w Tarnawie Niżnej 

 na działce o numerze ewid. 5/4, gm. Lutowiska, stanowi własność Skarbu Państwa   

w zarządzie Wydzierżawiającego, natomiast nieprawomocna jest decyzja Wojewody 

potwierdzająca nabycie przez Wydzierżawiającego prawa użytkowania wieczystego gruntu i 

prawa własności budynku.  

b. nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolna od 

wszelkich długów lub ciężarów.  

 

2. Dzierżawca oświadcza, że:   

a.  warunki lokalizacyjne, , stan techniczny budynku i wyposażenie są mu znane i nie wnosi w 

tym zakresie żadnych zastrzeżeń,    

b. przedmiot umowy będzie przeznaczony wyłacznie na postój środka transportu, 

c. Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy ani w części, ani w całości osobie trzeciej 

do bezpłatnego użytkowania, jak również nie może go poddzierżawiać. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem umowy dzierżawy jest część budynku magazynowego o pow. 32,5 m2,  

2. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania umowy przez obie strony i zostanie 

potwierdzone protokołem zdawczo- odbiorczym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

 

 

§ 3 

 

1. Roczna stawka czynszu dzierżawnego za przedmiot umowy, opisany w§2 ust.1   wynosi………. zł 

netto i zostanie do niego doliczony podatek VAT 23% tj. …………. zł -  

łącznie ………….. zł,  słownie: ………………….złotych i …………….. groszy.  

2. Czynsz dzierżawny płacony będzie przez Dzierżawcę w miesięcznych ratach określonych w 

złożonej ofercie, do dnia dziesiątego każdego następnego miesiąca kalendarzowego. Zapłata 

nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wydzierżawiającego.   



3. W przypadku uchybienia którejkolwiek płatności Dzierżawca zobowiązuje się płacić odsetki 

ustawowe za zwłokę. 

4. Wysokość czynszu dzierżawnego za każdy następny rok podlega waloryzacji w oparciu  

o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok ubiegły na podstawie obwieszczenia Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja dokonywana będzie raz do roku każdorazowo z 

dniem 01 czerwca roku następnego po roku zawarcia umowy, nie wymaga akceptacji Dzierżawcy i 

nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

5. W przypadku rozwiązania umowy przez Wydzierżawiającego na podstawie § 14 umowy, 

Dzierżawca jest zobowiązany zapłacić należny czynsz dzierżawny za okres do chwili faktycznego 

wydania obiektu.  

 

§  5 

 

Dzierżawca, oprócz czynszu dzierżawnego będzie uiszczał podatki i inne ciężary związane 

z posiadaniem przedmiotu dzierżawy. 

 

§  6 

 

1.   Dzierżawca zobowiązuje się dbać o porządek i czystość na dzierżawionym gruncie. 

2.  Dzierżawca zobowiązany jest uzyskać każdorazowo zgodę Wydzierżawiającego oraz właściwych 

służb ds. ochrony zabytków na dokonanie wszelkich prac budowlanych na nieruchomości, a z 

chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy dzierżawy zwrócić ją Wydzierżawiającemu w stanie 

uwzględniającym normalne zużycie.  

3. Dzierżawca nie będzie dochodził od Wydzierżawiającego roszczeń za ulepszenia  

i nakłady poniesione w związku z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy. 

 

§  7 

 

1. Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy – 

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia – w przypadku, jeżeli zmieni  

się przeznaczenie nieruchomości lub Wydzierżawiający podejmie uchwałę o jej zbyciu, lub gdy 

nieruchomość stanie się niezbędna Wydzierżawiającemu do realizacji celów publicznych. 

 

2. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia 

w przypadku, gdy Dzierżawca : 

a) dopuszcza się zwłoki z płatnością czynszu za dwa okresy płatności. 

b) użytkuje przedmiot umowy z naruszeniem § 2 umowy. 

c) wykonuje na nieruchomości roboty budowlane bez zgody Wydzierżawiającego, oraz 

właściwych służb ds. ochrony zabytków o których mowa w § 6 ust. 2. 

d) nie dba o porządek i czystość na dzierżawionej nieruchomości i mimo upomnienia nie wywiąże 

się z tego obowiązku w terminie 7 dni od daty upomnienia. 

3.  Każda ze stron umowy może rozwiązać umowę z zachowaniem 3 miesięcznego terminu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 8 

 

1.  Po wygaśnięciu umowy lub wcześniejszym jej rozwiązaniu Dzierżawca zobowiązuje się do 

protokolarnego wydania przedmiotu dzierżawy w stanie uwzględniającym normalne zużycie w 

terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego. 

2.  W przypadku nie wywiązania się przez Dzierżawcę z obowiązku określonego w ust.1, 

Wydzierżawiający za każdy dzień zwłoki w wydaniu nieruchomości będzie naliczał Dzierżawcy 

wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, według stawki określonej w § 3 

przeliczonej na stawkę dzienną i powiększoną o jej 25% wysokości. 



 

§ 9 

 

Wydzierżawiającemu przysługuje prawo przeprowadzania kontroli przedmiotu dzierżawy pod 

względem jego wykorzystania - zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy. 

 

§ 10 

 

Postanowienia niniejszej umowy mogą być zmienione w wyniku zawarcia przez obie strony aneksu w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

 

Rozstrzyganie sporów powstałych na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy, leży 

w kompetencji Sądu. 

 

§ 13 

 

Niniejsza umowa wiąże strony od dnia ..............2022 r. do dnia 31 grudnia 2027r. 

 

§ 14 

 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 

otrzymuje Dzierżawca, pozostałe dwa egzemplarze - Wydzierżawiający. 

 

 

 

 

W Y D Z I E R Ż A W I A J Ą C Y   D Z I E R Ż A W C A 

 


