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Umowa Dzierżawy Nieruchomości Gruntowej Nr …./2022 

 

zawarta w dniu  ……..2022 r. w Turawie pomiędzy: 

Gminą Turawa z siedzibą – ul. Opolska 39c 46-045 Turawa, NIP 991-04-51-595, reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Turawa Pana Dominika Pikosa 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Turawa Pani Katarzyny Szypot, 

zwanym w dalszej części umowy Wydzierżawiającym:  

a: 

……………………………………. z siedzibą: ……………………..  NIP …………... 

zwanym w treści umowy – Dzierżawcą. 

 

 

§ 1 Oświadczenie Wydzierżawiającego 

1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem działek o numerach :   145/10 k.m. 9 obręb 0138 

Turawa,   nr 155/6 k.m. 10 obręb 0138 Turawa , województwo opolskie, powiat opolski, gmina 

Turawa, położonych na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/00076360/9, które to działki zabudowane 

są ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków budynkami i budowlami; 

2. Załącznik numer 1 do umowy szczegółowo określa położenie i granice Przedmiotu Dzierżawy 

oraz zawiera szczegółową inwentaryzację budynków i budowli, jak i urządzeń technicznych 

znajdujących się na nim. 

3. Na nieruchomość opisanej w ust. 1 znajdują się rzeczy osób trzecich, a w stosunku do 

nieruchomości nie toczy się postępowanie sądowe ani egzekucyjne, mogące ograniczać używanie 

nieruchomości przez Dzierżawcę. 

4. Wydzierżawiający usunie rzeczy, o których mowa w ust. 3, własnym staraniem w możliwie 

najkrótszym czasie od dnia wydania Przedmiotu dzierżawy Dzierżawcy przy czym Dzierżawcy z 

nie przysługują jakiekolwiek roszczenia  związane z usunięciem rzeczy o których mowa w ust 3. 

5. Wydzierżawiający nie odpowiada za wady ukryte stanu technicznego przedmiotu dzierżawy. 

 

§ 2. Oświadczenie Dzierżawcy 

1. Dzierżawca przedkładając wypis z rejestru działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/aktualny wypis z rejestru KRS), jednocześnie 

oświadcza, że: 

a ) posiada pełną zdolność finansową zapewniającą terminowe regulowanie wszystkich swoich 

zobowiązań na rzecz Wydzierżawiającego związanych z realizacją umowy, 

b) zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym Przedmiotu Dzierżawy i nie wnosi w tym 

zakresie zastrzeżeń oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wydzierżawiającego z tego tytułu, 
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w tym roszczeń z tytułu stanu technicznego Przedmiotu Dzierżawy, które mogą zostać ujawnione 

w przyszłości. Dzierżawca oświadcza ponadto, że Przedmiot Dzierżawy, o którym mowa w § 1 

ust. 1 jest zdatny do umówionego użytku, a ewentualne wszelkie dodatkowe prace adaptacyjne 

celem wykorzystywania Przedmiotu Dzierżawy w sposób określony w umowie Dzierżawca 

wykona we własnym zakresie i na swój koszt bez prawa żądania zwrotu nakładów z tego tytułu 

zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu. 

2. Po zakończonym okresie dzierżawy Dzierżawca zobowiązuje się zwrócić Przedmiot Dzierżawy  w 

stanie niepogorszonym, jednak z uwzględnieniem normalnego zużycia. 

§ 3. Przedmiot Dzierżawy 

1. Wydzierżawiający na podstawie niniejszej umowy oddaje Dzierżawcy w dzierżawę zabudowane 

nieruchomości gruntowe stanowiące między innymi nieruchomość J. Srebrne wraz z terenem 

przyległym określonym w załączniku graficznym nr 1, dla których prowadzona jest księga wieczysta 

OP1O/00076360/9 składającą się z:  

 

2) część działki nr 145/10 k.m. 9 obręb 0138 Turawa o pow. 5,5704 ha,   

3) część działki nr 155/6 k.m. 10 obręb 0138 Turawa o pow. 1,9445 ha.  

 

2. Przedmiot Dzierżawy zostanie wydany Dzierżawcy na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego w 

terminie do dnia …....2022 r.,  zawierającego opis stanu technicznego zabudowanej nieruchomości 

oraz zostanie wykonana dokumentacja zdjęciowa przekazywanego Przedmiotu Dzierżawy; 

3. Teren stanowiący Przedmiot Dzierżawy przedstawia załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 4. Przeznaczenie Przedmiotu Dzierżawy 

1. Dzierżawca oświadcza, że Przedmiot Dzierżawy użytkowany będzie jako teren rekreacyjno-

wypoczynkowy z  polem namiotowym i kempingowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką  jak 

parking, punkty sanitarne, szatnie, punkty handlowe, bary oraz infrastrukturą służącą do prowadzenia 

działalności turystyczno-rekreacyjnej. 

2. Bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Wydzierżawiającego Dzierżawcy nie wolno poddzierżawić 

lub oddać osobie trzeciej do nieodpłatnego korzystania zarówno całości, jak i części Przedmiotu 

Dzierżawy z wyjątkiem poddzierżawy w zakresie terenu nieprzekraczającego 20 m2 dla działalności 

pomocniczej i wspierającej Dzierżawcę (małe punkty gastronomiczne, sklepy, etc), przy czym każdy 

przypadek poddzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zgłosić Wydzierżawiającemu na piśmie w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
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§ 5. Okres dzierżawy i warunki wypowiedzenia umowy 

1. Umowa niniejsza zawarta jest na okres  od dnia …………. r. do ……………. r. 

2. Wydzierżawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku: 

a)  zalegania przez Dzierżawcę z zapłatą czynszu ponad jeden miesiąc od terminu określonego na 

fakturze VAT, z zastrzeżeniem, że Wydzierżawiający, przed złożeniem oświadczenia o 

rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, zobowiązany będzie - pod rygorem nieważności – 

pisemnie wezwać Dzierżawcę do zapłaty należnego czynszu, wyznaczając w tym celu termin, 

który nie będzie krótszy niż 14 dni od daty doręczenia wezwania, 

b)  naruszania przez Dzierżawcę istotnych postanowień niniejszej umowy, pomimo otrzymania od 

Wydzierżawiającego pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia do tego 

dodatkowego terminu, który nie będzie krótszy niż 7 dni, a Dzierżawca nadal dopuszcza się tych 

naruszeń. 

3. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy dzierżawy bez wypowiedzenia w 

przypadku gdy Dzierżawca nie podejmie  prac określonych w załączniku nr 2 do umowy przez okres 

ponad 6 miesięcy od daty zawarcia umowy dzierżawy (chyba, że Wydzierżawiający wyrazi zgodę 

na przedłużenie tego terminu) lub prace zostaną wstrzymane na okres ponad 3 miesięcy bez 

uzasadnionych przyczyn zaakceptowanych przez Wydzierżawiającego. Rozwiązanie Umowy 

wymaga uprzedniego pisemnego wezwanie Dzierżawcy do podjęcia wykonania zadeklarowanych 

prac  z udzieleniem 21 dniowego terminu na ich rozpoczęcie, a po bezskutecznym upływie tego 

terminu Wydzierżawiający ma prawo do rozwiązania Umowy. 

4. Dzierżawca może pisemnie rozwiązać umowę skutkiem na koniec miesiąca następującego                          

po miesiącu, w którym Wydzierżawiający otrzyma pismo rozwiązujące umowę, w przypadku gdy:  

a) zaistnieją okoliczności niezależne od Dzierżawcy uniemożliwiające używanie Przedmiotu 

dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem, 

b) naruszania przez Wydzierżawiającego istotnych postanowień niniejszej umowy, pomimo 

otrzymania od Dzierżawcy pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia do tego 

dodatkowego terminu, który nie będzie krótszy niż 21 dni, a mimo to Wydzierżawiający nadal 

będzie dopuszczał się tych naruszeń, 

5. Po wygaśnięciu umowy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić Przedmiot Dzierżawy na podstawie 

pisemnego protokołu, przy czym odbiór Przedmiotu Dzierżawy winien nastąpić nie później niż 14 

dni po wygaśnięciu umowy.  

6. W przypadku stwierdzenia usterek lub uszkodzeń Przedmiotu Dzierżawy Dzierżawca zobowiązany 

będzie do usunięcia w terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego. Po ich usunięciu Przedmiot 

Dzierżawy uważa się za odebrany, jeżeli strony podpiszą bez zastrzeżeń pousterkowy protokół 

odbioru. 
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7. Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w przypadku nie dokonania  zwrotu 

Przedmiotu Dzierżawy w terminie wskazanym w ust. 5  w wysokości 10 %  czynszu rocznego netto 

umowy za każdy dzień zwłoki. 

§ 6. Czynsz dzierżawny 

1. Czynsz dzierżawny wynosi …………... zł netto (słownie) ………………………. złotych netto 

rocznie plus podatek vat 23% tj. ………….. zł brutto (słownie) …............................. złotych 

brutto i został ustalony w wyniku przetargu z dnia ……..2022 r., przy czym za rok 2022 czynsz 

naliczony zostanie proporcjonalnie za okres od dnia wydania Przedmiotu Dzierżawy Dzierżawcy 

do dnia 31.12.2022 r.  

2. Ponadto za czas poddzierżawy obiektów lub ich części wykorzystywanych do działalności 

pomocniczej i wspierającej określonej § 4 ust. 2  naliczana będzie stawka zgodnie z uchwałą Rady 

Gminy Turawa nr XXXVIII/259/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia 

minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale użytkowe oraz opłat za 

umieszczenie reklam poza pasem drogowym na terenie Gminy Turawa.  

3. Dla realizacji przez Wydzierżawiającego prawa, o którym mowa w ust. 2, Dzierżawca w ciągu 14 

dni po upływie każdych kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych ma obowiązek na bieżąco 

informować Wydzierżawiającego o okresach w których prowadzona była działalność.  

4. Należność wymieniona w ust. 1  płatna będzie z góry na podstawie jednorazowo wystawionej 

faktury VAT przez Wydzierżawiającego do 31 stycznia każdego roku z określonym w niej 

terminem zapłaty, nie krótszym niż 14 dni licząc od dnia doręczenia faktury, przy czym za rok 

2022 faktura za czynsz zostanie wystawiona w terminie do 30 dni od dnia podpisania niniejszej 

umowy. 

5.  Należność wymieniona w ust. 2  płatna będzie z dołu na podstawie jednorazowo wystawionej 

faktury VAT przez Wydzierżawiającego według jego wyboru po zakończeniu poddzierżawy 

obiektów lub ich części wykorzystywanych do działalności pomocniczej i wspierającej określonej 

§ 4 ust. 2  na koniec roku kalendarzowego. 

6. Jako datę zaspokojenia Wydzierżawiającego określonego w ust. 1 i 2 przyjmuje się datę wpływu 

czynszu dzierżawnego na konto bankowe Wydzierżawiającego. 

7. Czynsz określony w ust. 1 podlegać będzie corocznej waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych za dany rok kalendarzowy (poza przypadkiem deflacji), przy czym pierwsza 

waloryzacja może nastąpić w roku 2023 o wskaźnik za rok 2022. Zmiana  wysokości czynszu 

dzierżawnego następuje na podstawie pisemnego powiadomienia i nie wymaga wypowiedzenia 

dotychczas obowiązującego czynszu.  

8. W przypadku zmiany wysokości stawki określonej w ust. 2, jej aktualizacja dokonywana będzie w 

oparciu o zmiany stawek czynszu dzierżawnego zgodnie z odpowiednią i obowiązującą Uchwałą 

Rady Gminy Turawa  za dany okres rozliczeniowy i nie będzie wymagała aneksu do umowy 

dzierżawy. 
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9. O zmianie wysokości stawki czynszu określonej w ust. 2 Wydzierżawiający będzie powiadamiał 

Dzierżawcę pisemnie, nie później jak do 31 marca bieżącego roku. 

10. Oprócz wskazanego w ust. 1 i 2 czynszu dzierżawnego, Dzierżawca zobowiązany będzie do 

ponoszenia opłat i innych zobowiązań związanych posiadaniem przedmiotu dzierżawy i 

prowadzeniem na nim działalności, a w szczególności: 

a) opłat eksploatacyjnych za energię elektryczną, wodę, za wywóz odpadów powstałych w 

związku z prowadzoną działalnością i odprowadzanie nieczystości płynnych. 

b) innych opłat związanych z prowadzeniem działalności przez Dzierżawcę. 

11. Dzierżawcę obciążają koszty podatku od nieruchomości oraz inne opłaty związane  z eksploatacją 

przedmiotu dzierżawy. 

12. Ubezpieczenie od pożaru, kradzieży i klęsk żywiołowych itp., Dzierżawca zobowiązany jest 

dokonać na własny rachunek. 

13. Za opóźnianie w terminie zapłaty czynszu dzierżawnego określonego w ust. 1 i ust. 2, Dzierżawca 

zobowiązany jest zapłacić odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 

§ 7. Obowiązki Dzierżawcy 

W trakcie trwania umowy Dzierżawca zobowiązany jest do: 

a) wykorzystywania przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem określonym w §4 ust. 1, oraz do 

przestrzegania przepisów: BHP, ppoż., ochrony środowiska, sanitarnych oraz innych postanowień 

związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, jak i porządku publicznego, a także dobrych 

obyczajów, 

b) wyposażenia przedmiotu dzierżawy, we własnym zakresie, w wymagany przepisami prawa sprzęt 

ppoż., 

c) przestrzegania zasad ruchu drogowego na dzierżawionym terenie, 

d) zachowania odległości minimum 10 metrów od lustra wody w przypadku parkowania pojazdów 

w tym przyczep kempingowych,  

e) przestrzeganie wyznaczonych stref określających granice terenów przeznaczonych pod 

poszczególne funkcje takie jak kemping, pole namiotowe, parking oraz teren usługowo-handlowy.     

f) uzyskania od właściwych organów, wszelkich uzgodnień oraz pozwoleń, koncesji itp. 

wynikających ze stosownych przepisów w zakresie prowadzonej działalności na terenie 

będącym przedmiotem dzierżawy, 

g) utrzymania czystości i estetyki w obrębie i otoczeniu przedmiotu dzierżawy, 

h) utrzymywania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i w dobrym stanie technicznym i w 

związku z tym przeprowadzania na własny koszt i własnym staraniem nakładów i napraw 

bieżących wynikających z bieżącej eksploatacji Przedmiotu dzierżawy, 

i) do zawarcia we własnym zakresie umowy na dostawę energii elektrycznej, dostawę wody i odbiór  
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nieczystości ciekłych, jak również do  złożenia deklaracji i ponoszenia opłat z tytułu 

odbioru odpadów stałych również z pojemników dostarczonych i zamontowanych w przyszłości 

przez Wydzierżawiającego na terenie Przedmiotu Dzierżawy  zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa, w tym prawa miejscowego, 

j) ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w miejscu dzierżawy z zakresie 

odpowiedzialności cywilnej, 

k) przestrzegania obowiązujących regulaminów dot. utrzymania ładu i porządku na terenie Gminy 

Turawa. 

 

§ 8. Postanowienia dodatkowe – dostosowanie nieruchomości 

1. Dzierżawca będzie wykorzystywał Przedmiot Dzierżawy wyłącznie zgodnie z celem umowy 

określonym w §4 ust. 1 i w sposób zgodny z koncepcją zagospodarowania nieruchomości 

stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy złożony w ramach przetargu. 

2. Uwzględniając postanowienia wynikające z ust.1 Dzierżawca zobowiązuje się do 

zagospodarowania Przedmiotu Dzierżawy zgodnie ze stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej 

umowy koncepcją zagospodarowania nieruchomości obejmującą np, szkic, rysunek,  opis, 

program funkcjonalno - użytkowy inwestycji (zagospodarowania nieruchomości)  zawierający 

część graficzną i opisową. 

3. Zagospodarowanie Przedmiotu Dzierżawy przez Dzierżawcę, o którym mowa w ust. 2 

nastąpi w terminie / w następujących etapach i terminach ich realizacji (w przypadku 

 etapowania): 

 

a) I etap obejmuje ……………………………………….. 

termin realizacji do dnia. 

 

b) II etap obejmuje………………………………………. 

 termin realizacji do dnia 

 

c)  III etap obejmujący ………………………………………. 

 termin realizacji do dnia 

 

4. Dzierżawca zobowiązuje się do pisemnego przedłożenia Wydzierżawiającemu do akceptacji 

dokumentacji, stworzonej w oparciu o koncepcję zagospodarowania nieruchomości określoną w 

Załączniku  Nr 2 do   umowy,   w celu   oceny   zbieżności   tej dokumentacji z koncepcją 

zagospodarowania nieruchomości określoną w Załączniku Nr 2 do umowy, przy czym 

przedłożenie to winno nastąpić przed wystąpieniem przez Dzierżawcy o udzielenie pozwolenia na 
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budowy, jeśli pozwolenia takie jest wymagane, a jeśli pozwolenie na budowy nie jest wymagane, 

co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac związanych z realizacją 

koncepcji. Dokumentacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym winna obejmować co 

najmniej: 

a) decyzję o środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia bądź urzędowe 

potwierdzenie braku podstaw do wydania takiej decyzji, 

b) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla realizacji koncepcji 

zagospodarowania Przedmiotu Dzierżawy określonej w Załączniku Nr 2 do umowy bądź 

urzędowe potwierdzenie braku podstaw do wydania takiej decyzji, 

c) oświadczenie o spełnieniu warunków do wykorzystywania Przedmiotu Dzierżawy na cele 

nierolnicze i nieleśne wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

d) projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany podpisany 

przez osobę z uprawnieniami architektoniczno - budowlanymi, 

5. Stanowisko Wydzierżawiającego wyrażone na piśmie w zakresie akceptacji, o której mowa w 

ust.  4 dotyczące  zbieżności  dokumentacji  z  koncepcja  zagospodarowania  określoną w 

Załączniku Nr 2 nie może zostać skierowane do Dzierżawcy później niż w terminie 14 dni od 

daty jej przedłożenia. 

6. Wydzierżawiający zasadniczo nie dopuszcza możliwości zmiany zagospodarowania 

Nieruchomości wynikającego z Załącznika Nr 2 do niniejszej umowy, z wyjątkiem drobnych 

korekt w zakresie organizacji dojść i komunikacji oraz niewielkich uzupełniających obiektów 

małej architektury dostosowanych wizualnie do istniejących elementów zagospodarowania 

przestrzeni,  bez  szkody  dla  istniejącej  roślinności. Wszystkie  inne  konieczne  zmiany 

zagospodarowania wynikające ze stanowisk organów właściwych w sprawach o których mowa 

w ust. 4 pkt. a-d muszą zaś zostać uzgodnione przez Dzierżawcę z Wydzierżawiającym, a ich 

realizacja wymaga pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 

7. Wszelkie prace związane z uzyskiwaniem przez Dzierżawcę dokumentacji winny być 

przeprowadzane ze szczególnym  uwzględnieniem przepisów  o  ochronie  gruntów  

rolnych i leśnych, o ochronie przyrody, oraz przepisów prawa wodnego, a o wszelkich 

ujawnionych w toku tych prac okolicznościach mających wpływ na tę ochronę 

Wydzierżawiający winien być przez Dzierżawcę niezwłocznie zawiadamiany, nie później 

niż w terminie 7 dni od daty ich zaistnienia. Dotyczy to w szczególności stanowisk 

organów właściwych w sprawach wydawania decyzji i uzgodnień o których mowa w ust. 

4 pkt a-d, w tym zakwestionowania przez te organy możliwości realizacji koncepcji 

zagospodarowania określonej w Załączniku Nr 2 lub jej poszczególnych elementów z 

poszanowaniem przepisów właściwych dla tych organów. 

8. W przypadku niemożności  uzyskania  przez Dzierżawcę dokumentacji,  o której mowa       

                                      w ust. 4 pkt a-d dla realizacji koncepcji zagospodarowania określonej w Załączniku Nr 2 
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lub niemożności realizacji tej koncepcji z innych przyczyn wynikających z przepisów 

prawa niniejsza umowa Wydzierżawiający ma możliwość wypowiedzenia niniejszej 

umowy z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

9. Zagospodarowanie Przedmiotu Dzierżawy zgodnie z koncepcja określoną w Załączniku Nr 2 

do umowy nie może naruszać istniejącego na Nieruchomości drzewostanu. W przypadku 

niemożności dochowania warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym  Dzierżawca 

zobowiązany jest każdorazowo wystąpić do Wydzierżawiającego o  udzielenie zgody na 

złożenie wniosku o dokonanie wycinki drzew. 

10.Wszelkie prace związane z realizacją przez Dzierżawcę koncepcji zagospodarowania 

Nieruchomości określonej w załączniku Nr 2 zostaną wykonane przez Dzierżawcę 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, w tym w szczególności zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego. 

11. Dzierżawca odpowiedzialny jest za realizację wszelkich obowiązków obciążających  

właściciela Nieruchomości, a  w  szczególności  wynikających  z  przepisów  prawa 

budowlanego, oraz przepisów porządkowych. 

12. Dzierżawca zobowiązuje się wykonać we własnym zakresie i na swój wyłączny koszt 

ewentualne zalecenia organów nadzoru budowlanego, organów ochrony środowiska, służb 

sanitarnych, itp. dotyczące zwykłego utrzymania Przedmiotu Dzierżawy oraz wykonać  

wszelkie zalecenia  tych  organów  związane  z  realizacją  i  funkcjonowaniem Przedmiotu 

Dzierżawy  wraz  z infrastrukturą. 

13. Dzierżawca  jest  zobowiązany  do  utrzymywania  wszystkich  obiektów,  urządzeń i 

pozostałych elementów zagospodarowania znajdujących się na Przedmiocie Dzierżawy 

we właściwym  stanie   technicznym   i   sanitarnym,   dokonywania   ich   przeglądów 

zgodnie z wymogami prawa oraz realizacji wszelkich pozostałych wymogów określonych 

przepisami prawa niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego standardu ich 

wykorzystywania. 

14. Dzierżawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie 

 zdarzenia powstałe na terenie Przedmiotu Dzierżawy będącej przedmiotem umowy oraz za 

wszelkie zdarzenia powstałe w związku z prowadzeniem przez Dzierżawcę działalności na 

Przedmiocie Dzierżawy. 

15. Wydzierżawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu prowadzonej przez 

Dzierżawcę na Nieruchomości działalności. Wszelka odpowiedzialność z tego tytułu obciąża 

Dzierżawcę . 

16. Wydzierżawiający nie ponosi jakiejkolwiek  odpowiedzialności za szkody w majątku 

Dzierżawcy znajdującym się na Przedmiocie Dzierżawy oraz za jakiekolwiek szkody wyrządzone 

przez Dzierżawcę  osobom trzecim. Skutki szkody usuwa Dzierżawca we własnym zakresie i na 

własny koszt. 
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17. Zabezpieczenie Nieruchomości przed kradzieżą i włamaniem oraz ubezpieczenie wyposażenia 

spoczywa wyłącznie na Dzierżawcy i jego też obciążają wszelkie koszty z tym związane. 

18. Dzierżawca zobowiązany jest wyposażyć Przedmiot Dzierżawy w sprzęt przeciwpożarowy, 

stosownie do przepisów obowiązujących w tym względzie oraz ponosi odpowiedzialność za 

zabezpieczenie przeciwpożarowe Przedmiotu Dzierżawy i przestrzeganie przepisów 

przeciwpożarowych. 

§ 9. Szczególne Obowiązki Dzierżawcy 

1. Do szczególnych obowiązków Dzierżawcy należy: 

a) po wykonaniu zagospodarowania Dzierżawca zobowiązany jest do inwentaryzacji 

geodezyjnej zagospodarowania i przedstawienia wyników tej inwentaryzacji 

Wydzierżawiającemu w terminie 3 miesięcy od daty zrealizowania poszczególnych etapów  

zagospodarowania, o których mowa w §8 ust. 3. Dane przedstawione przez Dzierżawcę winny 

być opracowane w formie umożliwiającej  zgłoszenie przez Wydzierżawiającego właściwych 

zmian danych w ewidencji gruntów i budynków; 

b) dbałości o stan zieleni, w tym w szczególności drzewostanu znajdującego się na Przedmiocie 

Dzierżawy i niedokonywania bez zgody Wydzierżawiającego żadnych zmian w tym zakresie, z 

zastrzeżeniem realizacji treści zagospodarowania wynikającej z koncepcji zagospodarowania 

określonej w Załączniku Nr 2; 

c) nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Wydzierżawiającego po rozwiązaniu umowy 

wszystkich nakładów (środków trwałych z wyjątkiem urządzeń) wchodzących w skład 

wykonanego zgodnie z koncepcją zagospodarowania stanowiącego załącznik Nr 2 do umowy  

zagospodarowania Przedmiotu Dzierżawy, co oznacza, że z tytułu wykonania tych nakładów 

Dzierżawcy nie przysługują względem Wydzierżawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym 

w szczególności finansowe. Dzierżawca zobowiązany jest ponadto do poniesienia na swój  

wyłączny koszt wszelkich świadczeń publicznych, w tym podatkowych (w szczegó1nosci  

podatek VAT), związanych z nieodpłatnym przeniesieniem na rzecz Wydzierżawiającego 

prawa własności nakładów (środków trwałych) wykonanych w ramach zagospodarowania na 

nieruchomości; nieodpłatne przekazanie nakładów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym   

nastąpi   na   podstawie  protokołu zdawczo - odbiorczego. Do protokołu Dzierżawca zobowiązany 

jest załączyć również wszelkie dokumenty budowlane związane z wytworzeniem nakładów na 

nieruchomości oraz jej utrzymywaniem, w tym książkę obiektu budowlanego, jeśli będzie istniał 

wymóg jej prowadzenia. 

 

2.  Jeżeli w czasie trwania umowy elementy zagospodarowania Przedmiotu Dzierżawy, określonego  

w Załączniku Nr 2 do umowy ulegną zniszczeniu Dzierżawca zobowiązany jest do ich 

 odbudowy w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od ich zniszczenia. 

3. Dzierżawca może dokonywać ulepszeń i modernizacji elementów zagospodarowania  
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 znajdującego się na Przedmiocie Dzierżawy po uprzednim, każdorazowym, uzyskaniu 

 pisemnej  zgody   Wydzierżawiającego na ich wykonanie, z ograniczeniem do zmian  istotnych. 

4. Wszelkie nakłady na Przedmiocie Dzierżawy (z wyjątkiem   demontowalnych   urządzeń)   

wynikające   

z koncepcji zagospodarowania Nieruchomości stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy oraz 

ewentualne nakłady uzupełniające zagospodarowanie Przedmiotu Dzierżawy, które Dzierżawca 

będzie zamierzał poczynić dla potrzeb prowadzonej działalności i na które Wydzierżawiający 

wyrazi pisemną zgodę dokonywane będą przez Dzierżawcę we własnym zakresie i na własny koszt bez 

prawa dochodzenia ich zwrotu lub zwrotu ich wartości od Wydzierżawiającego zarówno w trakcie 

trwania umowy, jak i po jej ustaniu. 

5. Strony zgodnie przyjmują, że elementy zagospodarowania wzniesione przez Dzierżawcę  

niezgodnie z koncepcją zagospodarowania określoną w Załączniku Nr 2 będą traktowane jako 

 wzniesione wbrew postanowieniom umowy. Wydzierżawiający w przypadku rozwiązania umowy    

ma   prawo    wg   swojego    wyboru    wezwać    Dzierżawcę   do  ich usunięcia z Przedmiotu 

Dzierżawy na koszt Dzierżawcy, względnie pozostawić je   bez odrębnych rozliczeń. Dzierżawca 

wyraża zgodę na przeniesienie własności tych nakładów bez odrębnych rozliczeń na rzecz 

Wydzierżawiającego z momentem złożenia przez niego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

6. Wydzierżawiający lub osoby przez niego upoważnione są uprawnione do dokonywania kontroli   

na  Przedmiocie Dzierżawy   w celu sprawdzenia   czy   Dzierżawca, w sposób   należyty  i 

prawidłowy, wywiązuje się z postanowień niniejszej umowy wraz z aneksami.  

     

§ 10. Kary umowne. 

1. Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną: 

a) w  wysokości  20  000  zł  w przypadku  złożenia  wniosku  o  pozwolenie  na    budowę  

wraz z dokumentacja projektową, która nie została przedłożona  Wydzierżawiającemu do 

akceptacji zgodnie  z  §8  ust.  4,  lub  rozpoczęcia  robot   budowlanych   bez  uzgodnienia   

dokumentacji, o której mowa w tym postanowieniu, 

b) 40 000 zł w przypadku dokonania zagospodarowania Przedmiotu Dzierżawy w sposób 

niezgodny z określonym w §8 ust.2 umowy, 

c) w wysokości 500,00 zł dziennie w przypadku opóźnienia w realizacji etapów  

określonych §8 ust. 3 lit. a -c  za każdy ujawniony przypadek odrębnie, jeśli okres opóźnienia 

przekracza ponad  45 dni, a Dzierżawca mimo pisemnego wezwania Wydzierżawiającego 

i wyznaczenia dodatkowego 30 dniowego terminu do realizacji nie ukończył etapu w tym 

terminie i nie przedstawił wyjaśnień  uprawdopodabniających niemożność   wykonania   

zobowiązania w terminie, 

d) w wysokości 30 000 zł w przypadku niezrealizowania, któregokolwiek z etapów 



11 
 

określonych §8 ust. 3 lit. a - c za każdy ujawniony przypadek odrębnie, przy czym za 

niezrealizowanie w terminie przyjmuje się przyjmuje się sytuację niewykonania etapu jeśli 

okres opóźnienia w jego ukończeniu przekracza 6  miesięcy od daty upływu terminu do jego 

realizacji, a Dzierżawca mimo pisemnego wezwania Wydzierżawiającego i wyznaczenia 

dodatkowego 30  dniowego terminu do realizacji nie ukończył etapu w tym terminie i nie 

przedstawił wyjaśnień  uprawdopodabniających   niemożność   wykonania   zobowiązania 

w terminie, 

e)  5 000 zł w przypadku niezrealizowania obowiązku określonego w §9 ust. 1 pkt a) 

f)  5 000 zł w  przypadku  niezrealizowania  obowiązku  określonego  w §9  ust. 1 

   pkt c)       w zakresie przekazania dokumentów, o których mowa w tym postanowieniu. 

g) w wysokości 500,00 zł dziennie za każdy ujawniony przypadek nie zastosowania       

minimalnej odległości  określonej  §7  pkt d 

h) w wysokości 500,00 zł dziennie za każdy ujawniony przypadek nie zastosowania  się do 

§7 pkt e 

2. W przypadku zastosowania przez Wydzierżawiającego kary umownej, na podstawie  pisemnego 

wezwania do jej uiszczenia Dzierżawca zapłaci Gminie Turawa karę umowną w wysokości 

wynikającej z ust. 4 w terminie 30 dni od daty otrzymania od Wydzierżawiającego wezwania do 

jej zapłaty. 

3. W przypadku nieusunięcia, po zastosowaniu kary umownej przez Dzierżawcę okoliczności 

stanowiących podstaw do zastosowania tej kary umownej w ramach okoliczności, o 

 których mowa w ust. 2 i dalszego nieusunięcia tych okoliczności mimo pisemnego wezwania 

Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego do ich usunięcia i wyznaczenia w tym celu co najmniej 

180 dniowego terminu na ich wykonanie Wydzierżawiający może jednostronnie rozwiązać 

umowę dzierżawy  z winy Dzierżawcy. 

4. w przypadku poniesienia przez Wydzierżawiającego szkody przekraczającej wysokość naliczonej 

kary umownej Wydzierżawiający może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych.  

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku, gdyby którykolwiek z zapisów niniejszej umowy okazał się nieważny lub   

bezskuteczny, nie wpłynie to na moc wiążącą pozostałych zapisów umowy. W miejsce  takiego 

zapisu wejdzie w życie postanowienie prawnie wiążące, które w możliwie  najbliższy sposób 

oddawać będzie wolę i intencje stron przyświecające im przy redakcji   zapisu, który okazał się 

nieważny lub bezskuteczny.  

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem   nieważności. 

3. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo  właściwy w 

Opolu. 
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4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

5. Strony ustalają następujące adresy dla doręczeń: 

a) dla Wydzierżawiającego: ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, e- mail: ug@turawa.pl 

b) dla Dzierżawcy: ……………………………………….. e-mail: ………………. 

6. Przy każdorazowej zmianie adresu dla korespondencji każda ze stron będzie zawiadamiać drugą 

stronę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty 

kurierskiej. W przypadku braku takiego powiadomienia korespondencja wysłana na adres 

dotychczasowy będzie uważana za doręczoną z dniem pierwszej awizacji. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po   jednym dla 

Dzierżawcy i Wydzierżawiającego. 

 

§ 12. Załączniki 

1. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a) zał. nr 1: mapa przedstawiająca teren stanowiący przedmiot dzierżawy 

b) zał. nr 2: wykaz nakładów ”koncepcja zagospodarowania”, które zostaną dokonane na  Przedmiocie 

dzierżawy 

 

 

Wydzierżawiający:                                                                        Dzierżawca: 

 


