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UMOWA DZIERŻAWY - projekt 
 

Sporządzona w dniu ………… 2019 roku w Gryficach, pomiędzy 
Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 
Gryficach , 72-300 Gryfice ul. Pocztowa 4, 
reprezentowane przez ………………………………………………………wpisane do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym …..KRS pod 
nr …………, NIP …….., REGON: ………..,  
zwanym w dalszej części umowy Wydzierżawiającym 
a  
 
……………………………………………………………………………………………….., 
reprezentowanym przez …………………………………………………………………….. 
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
…..KRS pod nr …………, NIP …….., REGON: ……….., zwanym/ą dalej „Dzierżawcą” o 
następującej treści: 
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest oddanie w dzierżawę na okres … lat nieruchomości 

zabudowanej, położonej w ……………., oznaczonej w ewidencji gruntów numerem … 
zabudowanej budynkiem ………o powierzchni użytkowej …m2 wraz z placem 
utwardzonym …….. o powierzchni ………………. m2.  

2. Budynek  wyposażony jest w instalacje: 
a. centralnego ogrzewania - gazowe 
b. elektryczną 
c. wodno – kanalizacyjną 
d. gazową. 

 
§ 2 

1. Wydzierżawiający oddaje, a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę nieruchomość określoną 
w § 1 z przeznaczeniem na prowadzenie …………………………………...  
……………………… 

 
§ 3 

1. Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu czynsz miesięczny w 
wysokości . ………………… netto o (słownie: …………………………..). plus 
obowiązujący podatek VAT 

2. Czynsz dzierżawny Dzierżawca wpłacać będzie na konto Wydzierżawiającego . w Banku 
………………..nr rachunku: ……………………, w terminie wskazanym na fakturze 
VAT. Brak zapłaty w terminie określonym fakturą powoduje naliczanie odsetek 
ustawowych. 

3. Wysokość czynszu (§3 pkt. 1) będzie podwyższana każdego roku o wskaźnik inflacji 
ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły od 1 – ego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym komunikat ogłoszono. Zmiana wysokości 
czynszu nie stanowi konieczności zmiany umowy. O wysokości podwyżki Dzierżawca 
zostanie powiadomiony pisemnie. 

4. Dzierżawca jest zobowiązany do zawarcia odrębnych umów na media i wywóz 
nieczystości stałych.  

5. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości, zgodnie ze złożoną 
deklaracją. 
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6. W przypadku powstania zaległości w opłatach czynszowych, wpłaty Dzierżawcy będą 
zaliczane w pierwszej kolejności na odsetki i ewentualne koszty windykacji należności, a 
następnie na najstarsze należności.    
 

§ 4 
1. Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych w nieruchomości wymaga uzyskania 

każdorazowej pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 
2. Dzierżawca poniesie wszelkie koszty związane z dostosowaniem nieruchomości do 

swoich potrzeb, bez możliwości ubiegania się o ich zwrot lub rozliczenie zarówno w 
trakcie trwania umowy, jak i po ustaniu stosunku dzierżawy. 

3. Dzierżawcy nie przysługuje też zwrot wartości dokonanych przez niego innych remontów 
nieruchomości. 
 

§ 5 
1. Dzierżawca zobowiązany jest, pod rygorem unieważnienia niniejszej umowy, do złożenia 

w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia oświadczenia w formie aktu notarialnego                        
o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 
roku - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) z tytułu roszczeń 
PSONI Koło w Gryficach, o zapłatę czynszu za dzierżawę oraz innych opłat określonych 
w umowie dzierżawy jak również opuszczenia i wydania przedmiotu. 

  
§6 

1. Dzierżawca zobowiązuje się: 
a) dbać o przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki 

i utrzymywać go w stanie niepogorszonym 
b) pokrywać koszty ubezpieczenia, zabezpieczenia i sprzątania przedmiotu dzierżawy; 
c) utrzymywać czystość przez: 

− wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów w 
miejscach na ten cel przeznaczonych, 

− usuwanie odpadów z nieruchomości oraz gromadzenie odpadów w miejscach na 
ten cel przeznaczonych, a w razie potrzeby odpowiednie ich unieszkodliwianie, 

− oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń terenu 
nieruchomości. 

d) wykonywać bieżące, drobne naprawy i remonty przedmiotu dzierżawy, 
e) dokonywać koniecznych ulepszeń nie zmieniając substancji i charakteru przedmiotu 

dzierżawy, bez prawa ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów, 
f) przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. 

 
§ 7 

1. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego oddać przedmiotu 
dzierżawy w całości lub w części w poddzierżawę, podnajem lub bezpłatne używanie 
innej osobie fizycznej lub prawnej, względnie jednostce organizacyjnej.  

2. Dzierżawca nie może prowadzić w lokalu innej działalności niż wskazana w § 2, pod 
rygorem rozwiązania umowy dzierżawy w trybie natychmiastowym, bez wypłaty 
odszkodowania.  

 
§ 8 

1. Dzierżawca zobowiązany jest utrzymywać przedmiot dzierżawy i teren przyległy w 
należytym porządku, z zachowaniem wszelkich wymogów dotyczących ochrony 
środowiska. 

2. Wydzierżawiający może przeprowadzać kontrole, w zakresie wykorzystywania przedmiotu 
dzierżawy zgodnie z treścią niniejszej umowy. 
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§ 9 
1. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z przepisami prawa korzystanie z 

przedmiotu dzierżawy, zaś w przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia obowiązany jest 
przywrócić go do stanu poprzedniego. 

2. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca obowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w 
stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. 

 
§ 10 

  Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres ….. lat poczynając od dnia……………. i ulegnie 
rozwiązaniu z dniem ………………….  

 
§ 11 

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron. 
2. Wydzierżawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym 

bez odszkodowania w przypadku gdy: 
a) Dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za dwa okresy płatności, 
b) Dzierżawca używa przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub w 

sposób mogący spowodować uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu dzierżawy; 
c) Dzierżawca prowadzi w lokalu działalność inną niż wskazana w § 2 umowy; 
d) działalność Dzierżawcy w przedmiocie dzierżawy narusza obowiązujące przepisy 

prawa, zakłóca spokój i porządek publiczny lub rażąco narusza zasady współżycia 
społecznego, 

e) Dzierżawca dopuści się innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej 
umowy, w tym naruszenia zapisów § 5. 

3. Wydzierżawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 3-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w razie: 

a) sprzedaży nieruchomości, będącej przedmiotem dzierżawy; 
 

4. Strony mogą wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z innych ważnych 
przyczyn leżących po którejkolwiek ze stron. 

5. Mimo zakończenia stosunku dzierżawy, powinności czynszowe obciążają Dzierżawcę do 
momentu przekazania przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiającemu protokołem zdawczo 
– odbiorczym, zaś sam fakt tego przekazania nie pozbawia Wydzierżawiającego 
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia 
przedmiotu dzierżawy. 

6. Za bezumowne korzystanie z nieruchomości z winy Dzierżawcy, po upływie okresu na 
jaki została zawarta niniejsza umowa lub jej wcześniejszym rozwiązaniu, Dzierżawca 
zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania w wysokości 150 % wartości ostatniego 
czynszu za każdy miesiąc. 

 
§ 12 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu przyjętego przez 
obydwie strony pod rygorem nieważności. 
 

§ 13 
Wszelkie powinności i opłaty związane z zawarciem i realizacją umowy ponosi Dzierżawca. 
 

§ 14 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz postanowienia innych obowiązujących w tym przedmiocie przepisów prawa. 
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§ 15 
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania i realizacji postanowień umowy 
rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.  
 

§ 16 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egz. dla 
Wydzierżawiającego, 1 egz. dla Dzierżawcy. 
 
 
 

WYDZIERŻAWIAJĄCY:      DZIERŻAWCA: 
 
 
 


