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 Świętokrzyski Park Narodowy 
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 

Tel. (41)-311-51-06 
 
 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA 10 
LETNIĄ DZERŻAWĘ PARKINGU O POW. 1529 m2  POŁOŻONEGO 
W NOWEJ SŁUPI. 

 
 

 
        
          Termin licytacji publicznej :   2 sierpnia 2013 roku godz. 11.00                    
           
           
Kryteria oceny ofert: 

 
 Czynsz  - 100 % 

       

WADIUM :  1875  złotych / słownie zł: Jeden tysiąc osiemset 
siedemdziesiąt pięć złotych ./                             
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Bodzentyn, 2 lipca  2013 roku 

 

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA 10- 
LETNIĄ DZERŻAWĘ PARKINGU O POW. 1529 m2  POŁOŻONEGO 
W NOWEJ SŁUPI. 

 
 

1 Organizator przetargu 
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4 
NIP  657 29 05 857 
REGON 260571899 
Tel. 41 31 15 106 
Fax 41 31 15 106 
e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl 
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl 

 
2.Forma przetargu 

Drugi publiczny przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna) 

Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 12 marca 2013 roku zakończył się wynikiem 
negatywnym.  

3.   Przedmiot  przetargu 

3.1  nieruchomość  położona w Nowej Słupi, przy szlaku królewskim na Święty Krzyż  
o powierzchni 1529 m2  stanowiąca na gruncie parking. 

Plac pod parking  położony na działce   nr 1193/1  gmina  Nowa Słupia , obręb Nowa Słupia, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu 
Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00046558/0  

3.2. Oferowana do wydzierżawienia nieruchomość jest  położona  na terenie Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego w bezpośrednim sąsiedztwie „Drogi Królewskiej” prowadzącej ze Słupi 
Nowej  na Wzgórze Święty Krzyż. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości zapewnia 
asfaltowa droga powiatowa w miejscowości Nowa Słupia.  

3.3 Wydzierżawiający posiada: 

Zgodę  Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2012 roku, znak DLPpn-201-27/25869/12/WH 
na oddanie w dzierżawę na  okres 10 lat, działki o numerze ewidencyjnym 1193/1 Obręb 
Nowa Słupia. 

4. Dzierżawca będzie zobowiązany do: 

4.1 Urządzenia i prowadzenia na wydzierżawionej nieruchomości parkingu  dla pojazdów. 

5.Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości: 

Od dnia 5 lipca  2013 roku, w dni robocze  od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00 do 14.00, po 
wcześniejszym  uzgodnieniu z Panią Urszulą Kuroś  - tel. 41 3115106 wew. 17. 

6.Okres dzierżawy: począwszy od dnia podpisania umowy najmu na okres  10 lat. 

Przed przystąpieniem  do przetargu, uczestnik przetargu  zobowiązany jest  do zapoznania się  ze 
stanem technicznym nawierzchni  parkingu pod kątem robót niezbędnych do doprowadzenia  
nawierzchni parkingu  do stanu technicznego  umożliwiającego prowadzenie działalności 
parkingowej  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

-przystosowanie przedmiotowej nieruchomości  w następujący sposób – zmiana nawierzchni 
parkingu  z kamienia łamanego  na kostkę betonową wraz z wykonaniem  warstw podbudowy  
zgodnie ze sztuką budowlaną bądź remont polegający  na wyrównaniu istniejącej  nawierzchni z 
kamienia łamanego. 

7.Licytacja ustna stawki rocznego czynszu dzierżawy za nieruchomość.  
Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej: 

mailto:dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
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a) przetarg odbędzie się  w siedzibie ŚPN , w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu  
2 sierpnia 2013 r. o   godz. 11.00 , będzie miał charakter ustny nieograniczony 
(licytacja ustna). 
Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN. 

b) Licytację prowadzi przewodniczący komisji  przetargowej albo  wyznaczony przez niego  
członek komisji przetargowej.            

c) Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację  sprawdza, czy uczestnicy przetargu  wnieśli 
wadium  w terminie określonym  w ogłoszeniu o przetargu (dowód wniesienia wadium przez 
uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu) 

d) Wywołujący licytację, podaje do wiadomości  przedmiot przetargu, wysokość rocznych opłat z 
tytułu  dzierżawy nieruchomości. 

e) Prowadzący licytację informuje uczestników  o nieprzyjmowaniu dalszych  postąpień  po 
trzecim wywołaniu  najwyższej zaproponowanej oferty. 

f) Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień , z tym, że postąpienie  nie może 
wynosić mniej niż 1 %  wysokości rocznego czynszu  z tytułu dzierżawy nieruchomości; 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 155 złotych.(słownie: sto pięćdziesiąt pięć   złotych). 

g) Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznego czynszu  z tytułu 
dzierżawy nieruchomości. 

h) Przetarg jest ważny bez względu  na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej  jeden 
uczestnik  przetargu zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego 
czynszu dzierżawy. 

i)Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą 
cenę  rocznego czynszu dzierżawy, i zamyka licytację,  a następnie ogłasza imię i nazwisko  
albo nazwę  lub firmę  uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. 

j) Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu , który zawiera: oznaczenie 
miejsca i czas przetargu, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o 
osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej (wnieśli w terminie wadium), przyczyny 
odrzucenia pozostałych uczestników przetargu, najwyższą roczną stawkę czynszu 
dzierżawnego zaoferowanego za nieruchomość, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania 
osoby  wygrywającej przetarg  lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o 
odczytaniu protokółu , podpisy osoby prowadzącej przetarg, członków komisji i 
wygrywającego. 

 
8. Postanowienia dotyczące licytacji ustnej. 

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 15.228,00 (słownie: piętnaście 
tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) złotych rocznie. 
Cena wywoławcza czynszu  dzierżawnego jest ceną netto , do której doliczony będzie podatek 
VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

9. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.  

10. Postanowienia dotyczące wadium 

10.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy  wnieść wadium  w wysokości 1875 złotych / 
słownie zł: Jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć  złotych./ 

10.2. Wadium należy wnieść do dnia 29 lipca  2013 roku 

10.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora  przetargu w dyrekcji ŚPN w 
Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój 14  lub na rachunek bankowy Nr: BGK 
o/Kielce 

Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu  
- Przetarg – „Dzierżawa parkingu w Nowej Słupi” 
UWAGA :  10.4. W przypadku wnoszenia wadium  na rachunek bankowy – o  wniesieniu 
wadium w wyznaczonym terminie  decyduje data wpływu środków  na w/w rachunek 
bankowy Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

10.5.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał 
przetarg  uchyli się od zawarcia umowy 

10.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na 
poczet  czynszu wynajmu. 

10.7. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni  od dnia odstąpienia od przetargu 
lub zamknięcia przetargu  lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu 
wynikiem negatywnym  wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi. 
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11. Inne postanowienia. 

11.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić  od jego 
prowadzenia bez podania przyczyny. 

11.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują  przewodniczący  i członkowie komisji 
przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał. 

11.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  otrzymuje protokół  z przeprowadzonego 
przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy wynajmu. 

11.4. Osoby reprezentujące oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać  ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 

12. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu : 
członkowie tej Komisji będący  uczestnikiem przetargu lub, których osoba bliska jest  
uczestnikiem przetargu, przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, 
rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w 
takim stosunku  prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności członka komisji przetargowej.         

13. Protesty i odwołania 

13.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem 
przetargu  do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni od dnia 
ogłoszenia wyniku przetargu ustnego -  za pośrednictwem Dyrektora ŚPN. 

13.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni  od jej otrzymania . Do czasu  
rozpatrzenia skargi czynności związane z najmem ulegają wstrzymaniu. Minister po 
rozpatrzeniu skargi zawiadamia skarżącego i dyrektora ŚPN o sposobie jej 
rozstrzygnięcia.  

13.3.W przypadku nie zaskarżenia  w wyznaczonym terminie  czynności związanych  z 
przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości , 
wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4)  i umieszczając 
na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni  informację o wyniku przetargu. 

13.4.Informacja Dyrektora  o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra  zamieszczana 
jest  na okres 7 dni na stronie internetowej (BIP) ŚPN  oraz na tablicy ogłoszeń  ŚPN ( ul. 
Suchedniowska 4  Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie  
rozstrzygnięcia skargi. 

14.  Terminy wnoszenia opłat  i zasady ich aktualizacji 

14.1. Terminy wnoszenia czynszu  dzierżawnego oraz innych opłat  oraz zasady ich 
aktualizacji zawarte zostały  w umowie- wzorze umowy najmu,  stanowiącej  integralną 
część niniejszego ogłoszenia o przetargu (sposób płatności , termin płatności, podatki, 
opłaty niezależne od dzierżawcy  itp.) 

14.2. Opłaty miesięczne z tytułu dzierżawy waloryzowane będą corocznie , jeden raz na 
początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w roku minionym ogłoszonego przez Prezesa GUS. 

14.3 Przekazanie nieruchomości  wyłonionemu w drodze przetargu  dzierżawcy nastąpi po 
podpisaniu umowy dzierżawy.  

15.Termin zagospodarowania nieruchomości  

Termin zagospodarowania nieruchomości do 30 września 2014 roku na zasadach 
szczegółowo opisanych we wzorze umowy. 

16. Spis załączników do regulaminu. 

Zał. nr 1  wzór umowy 

 

         ZATWIERDZAM 

Bodzentyn,…………………………….. 
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Świętokrzyski Park Narodowy 
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 

Tel. (41)-311-51-06 
 
 

REGULAMIN NA DRUGI PRZETARGU NIEOGRANICZONY NA 10 
LETNIĄ DZERŻAWĘ PARKINGU O POW. 1529 m2  POŁOŻONEGO W  
NOWEJ SŁUPI. 

 
 

 
        
          Termin licytacji publicznej :   2 sierpnia 2013 roku godz. 11.00                    
           
           
Kryteria oceny ofert: 

 
 Czynsz  - 100 % 

       

WADIUM :  1875  złotych / słownie zł: Jeden tysiąc osiemset 
siedemdziesiąt pięć złotych ./                             
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Bodzentyn, 2 lipca  2013 roku 

REGULAMIN NA DRUGI  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA 10- 
LETNIĄ DZERŻAWĘ PARKINGU O POW. 1529 m2  POŁOŻONEGO W  
NOWEJ SŁUPI. 

 
 
 

1.  Organizator przetargu 
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4 
NIP  657 29 05 857 
REGON 260571899 
Tel. 41 31 15 106 
Fax 41 31 15 106 
e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl 
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl 

 
2. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę i upoważniona do kontaktowania się z 

oferentami 

Urszula Kuroś samodzielne stanowisko ds. administracji i transportu 
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pokój nr 17, telefon 0-41-31 15 106 

   

3.Tryb postępowania 

Drugi publiczny przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna). 

Pierwszy przetarg wyznaczony  na dzień 12 marca 2013 roku zakończył się wynikiem 
negatywnym.  

 

4. Określenie   przedmiotu  przetargu 

Przedmiotem dzierżawy jest: 

4.1  nieruchomość  położona w Nowej Słupi, przy szlaku królewskim na Święty Krzyż  o 
powierzchni 1529 m2  stanowiąca na gruncie parking. 

Plac pod parking  położony na działce   nr 1193/1  gmina  Nowa Słupia , obręb Nowa Słupia, dla 
której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział 
Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00046558/0  

  

4.2. Oferowana do wydzierżawienia nieruchomość jest  położona  na terenie Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego w bezpośrednim sąsiedztwie „Drogi Królewskiej” prowadzącej ze Słupi 
Nowej  na Wzgórze Święty Krzyż. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości zapewnia 
asfaltowa droga powiatowa w miejscowości Nowa Słupia.  

4.3 Wydzierżawiający posiada: 

Zgodę  Ministra Środowiska   z dnia 28 czerwca 2012 roku, znak DLPpn-201-
27/25869/12/WH na oddanie w dzierżawę na  okres 10 lat, działki o numerze ewidencyjnym 
1193/1 Obręb Nowa Słupia. 

5. Dzierżawca będzie zobowiązany do: 

5.1 Urządzenia i prowadzenia na wydzierżawionej nieruchomości parkingu  dla pojazdów. 

6.Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości: 

Od dnia 5 lipca  2013 roku, w dni robocze  od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00 do 14.00, po 
wcześniejszym  uzgodnieniu z Panią Urszulą Kuroś  - tel. 41 3115106 wew. 17. 

7. Okres dzierżawy: począwszy od dnia podpisania umowy najmu na okres  10 lat. 

8. Licytacja ustna stawki rocznego czynszu dzierżawy za nieruchomość.  

mailto:dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
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Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej: 
a) przetarg odbędzie się  w siedzibie ŚPN , w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu  2 

sierpnia 2013 r. o   godz. 11.00 , będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna). 
Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN. 

b) Licytację prowadzi przewodniczący komisji  przetargowej albo  wyznaczony przez niego  
członek komisji przetargowej.            

c) Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację  sprawdza, czy uczestnicy przetargu  wnieśli 
wadium  w terminie określonym  w ogłoszeniu o przetargu (dowód wniesienia wadium przez 
uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu) 

d) Wywołujący licytację, podaje do wiadomości  przedmiot przetargu, wysokość rocznych opłat z 
tytułu  dzierżawy nieruchomości. 

e) Prowadzący licytację informuje uczestników  o nieprzyjmowaniu dalszych  postąpień  po 
trzecim wywołaniu  najwyższej zaproponowanej oferty. 

f) Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień , z tym, że postąpienie  nie może 
wynosić mniej niż 1 %  wysokości rocznego czynszu  z tytułu dzierżawy nieruchomości; 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 155 złotych.(słownie: sto pięćdziesiąt pięć   złotych). 

g) Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznego czynszu  z tytułu 
dzierżawy nieruchomości. 

h) Przetarg jest ważny bez względu  na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej  jeden 
uczestnik  przetargu zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu 
dzierżawy. 

i) Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą 
cenę  rocznego czynszu dzierżawy, i zamyka licytację,  a następnie ogłasza imię i nazwisko  
albo nazwę  lub firmę  uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. 

j) Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu , który zawiera: oznaczenie 
miejsca i czas przetargu, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o 
osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej (wnieśli w terminie wadium), przyczyny 
odrzucenia pozostałych uczestników przetargu, najwyższą roczną stawkę czynszu 
dzierżawnego zaoferowanego za nieruchomość, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby  
wygrywającej przetarg  lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o 
odczytaniu protokółu , podpisy osoby prowadzącej przetarg, członków komisji i 
wygrywającego. 

 
9.  Postanowienia dotyczące licytacji ustnej. 

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 15.228,00 (słownie: piętnaście 
tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) złotych rocznie. 
Cena wywoławcza czynszu  dzierżawnego jest ceną netto , do której doliczony będzie 
podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
10.Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.  

10. Postanowienia dotyczące wadium 

10.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy  wnieść wadium  w wysokości 1875 złotych / 
słownie zł: Jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć  złotych./ 

10.2. Wadium należy wnieść do dnia 29 lipca  2013 roku 

10.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora  przetargu w dyrekcji ŚPN w 
Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój 14  lub na rachunek bankowy Nr: 
BGK o/Kielce 

Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu  
- Przetarg – „Dzierżawa parkingu w Nowej Słupi” 
UWAGA :  10.4. W przypadku wnoszenia wadium  na rachunek bankowy – o  wniesieniu 
wadium w wyznaczonym terminie  decyduje data wpływu środków  na w/w rachunek 
bankowy Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

10.5.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał 
przetarg  uchyli się od zawarcia umowy 

10.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na 
poczet  czynszu wynajmu. 

10.7. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni  od dnia odstąpienia od przetargu 
lub zamknięcia przetargu  lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu 
wynikiem negatywnym  wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi. 
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11. Inne postanowienia. 

 11.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić  od jego 
prowadzenia bez podania przyczyny. 

11.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują  przewodniczący  i członkowie komisji 
przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał. 

11.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  otrzymuje protokół  z przeprowadzonego 
przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy wynajmu. 

11.4. Osoby reprezentujące oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać  ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 

12. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu : 
członkowie tej Komisji będący  uczestnikiem przetargu lub, których osoba bliska jest  
uczestnikiem przetargu, przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, 
rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą 
w takim stosunku  prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co 
do bezstronności członka komisji przetargowej.         

 13. Protesty i odwołania 

13.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem 
przetargu  do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni od dnia 
ogłoszenia wyniku przetargu ustnego -  za pośrednictwem Dyrektora ŚPN. 

13.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni  od jej otrzymania . Do czasu  
rozpatrzenia skargi czynności związane z najmem ulegają wstrzymaniu. Minister po 
rozpatrzeniu skargi zawiadamia skarżącego i dyrektora ŚPN o sposobie jej 
rozstrzygnięcia.  

13.3.W przypadku nie zaskarżenia  w wyznaczonym terminie  czynności związanych  z 
przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości , 
wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4)  i umieszczając 
na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni  informację o wyniku przetargu. 

13.4.Informacja Dyrektora  o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra  zamieszczana 
jest  na okres 7 dni na stronie internetowej (BIP) ŚPN  oraz na tablicy ogłoszeń  ŚPN ( 
ul. Suchedniowska 4  Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie  
rozstrzygnięcia skargi. 

14.  Terminy wnoszenia opłat  i zasady ich aktualizacji 

14.1. Terminy wnoszenia czynszu  dzierżawnego oraz innych opłat  oraz zasady ich 
aktualizacji zawarte zostały  w umowie- wzorze umowy najmu,  stanowiącej  integralną 
część niniejszego ogłoszenia o przetargu (sposób płatności , termin płatności, podatki, 
opłaty niezależne od dzierżawcy  itp.) 

14.2. Opłaty miesięczne z tytułu dzierżawy waloryzowane będą corocznie , jeden raz na 
początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w roku minionym ogłoszonego przez Prezesa GUS. 

14.3 Przekazanie nieruchomości  wyłonionemu w drodze przetargu  dzierżawcy nastąpi po 
podpisaniu umowy dzierżawy.  

15. Termin zagospodarowania nieruchomości  

Termin zagospodarowania nieruchomości do 30 września 2014 roku na zasadach 
szczegółowo opisanych we wzorze umowy. 

16. Spis załączników do regulaminu. 

Zał. nr 1  wzór umowy 

 

 

 

Bodzentyn, …………………………                                                Zatwierdzam 
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UMOWA DZIERŻAWY NR ……………. 
 

Zawarta w dniu...............................2013 roku w Bodzentynie pomiędzy: 
Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie zwanym w dalszej części 
umowy: Wydzierżawiającym,  
reprezentowanym przez Dyrektora - Wojciecha Świątkowskiego  
a ....................................................... 
zwanym w dalszej części umowy- Dzierżawcą  
reprezentowanym przez................................................................................................ 
 

§1 Przedmiot dzierżawy 
  

1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość położona w Nowej Słupi, o powierzchni 
1529 m2 stanowiąca na gruncie parking. 

Nieruchomość oznaczona jest numerem ewidencyjnym 1193/1 i położona jest w 
gminie Nowa Słupia, obręb Nowa Słupia ; prowadzona jest dla niej księga wieczysta 
przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr 
KW KI 10/00046558/0.  

2. Oferowana do wydzierżawienia nieruchomość jest położona na terenie 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego w bezpośrednim sąsiedztwie „Drogi 
Królewskiej” prowadzącej ze Słupi Nowej na Wzgórze Święty Krzyż. Dojazd do 
przedmiotowej nieruchomości zapewnia asfaltowa droga powiatowa w 
miejscowości Nowa Słupia.  

3. Wydzierżawiający posiada: 

Zgodę Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2012 roku, znak DLPpn-201-
27/25869/12/WH na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat , działki o numerze 
ewidencyjnym 1193/1 Obręb Nowa Słupia. 

 

§ 2 Stan techniczny nieruchomości 
 

1. Wydzierżawiający oświadcza, że nawierzchnia parkingu pokryta jest brukiem 
z kamienia łupanego. 

2. Dzierżawca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny parkingu opisanego w § 1 
umowy, który przyjmuje w dzierżawę i nie wnosi w tej kwestii uwag i zastrzeżeń. 

 
§ 3 Czas trwania umowy 

 
1. Wydzierżawiający oddaje, a Dzierżawca bierze w dzierżawę nieruchomość opisaną 

w § 1 umowy na czas określony - na 10 lat tj. od ………………………. 
do……………………………………. 

2. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego. 
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§ 4 Remonty, ulepszenia 
 
 

1. Dzierżawca ma obowiązek dostosować przedmiot dzierżawy do prowadzonej przez 
siebie działalności przez wykonanie prac remontowych nawierzchni parkingu 
(uzupełnienie ubytków i wyrównaniu powierzchni z zastosowaniem takiego samego 
rodzaju kamienia jakim pokryta jest nawierzchnia parkingu). Dzierżawca, przed 
rozpoczęciem prac remontowych, przedstawi Wydzierżawiającemu do akceptacji 
plan i opis remontu. Zgoda Wydzierżawiającego wyrażona na piśmie stanowić 
będzie podstawę do rozpoczęcia prac. Rozpoczęcie działalności parkingu nastąpi 
po zakończeniu prac remontowych, co nie będzie miało wpływu na obowiązek 
płacenia czynszu dzierżawnego, który powstaje od chwili zawarcia umowy. Strony 
sporządzą protokół stanu nieruchomości po przeprowadzeniu prac remontowych 
nawierzchni . 

2.  Wszelkie inne ulepszenia nieruchomości (nakłady) wymagają uprzedniej pisemnej 
zgody Wydzierżawiającego.  

3. Po zakończeniu umowy dzierżawy, Wydzierżawiający , bez względu na sposób i 
datę rozwiązania umowy( czy to przez jej wygaśnięcie z powodu upływu terminu na 
jaki została zawarta , czy to z powodu jej wypowiedzenia przez jedną ze stron czy 
też z powodu jej rozwiązania za porozumieniem stron) nie będzie zobowiązany do 
zwrotu poczynionych przez dzierżawcę ulepszeń ( nakładów), w tym z tytułu 
przeprowadzonych prac remontowych. Wydzierżawiającemu, według jego wyboru, 
przysługiwać będzie prawo do zatrzymania ulepszeń (nakładów) bez zapłaty ich 
wartości lub prawo do żądania przywrócenia stanu poprzedniego nieruchomości (tj. 
stanu po remoncie nawierzchni z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia). 

4.  Wszystkie prace remontowe oraz ewentualne inne modernizacyjne ( ulepszenia) 
wykonywane będą w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i 
innymi mającymi zastosowanie w tym zakresie. Dzierżawca w szczególności 
zobowiązany będzie do uzyskania na swój koszt stosownych zgód i/lub decyzji 
administracyjnych w przypadku gdy przepisy prawa tego wymagają. 

5. Wyżej wymienione prace remontowe nawierzchni parkingu powinny zostać 
ukończone do dnia 30 września 2014 roku. 

6. Niedotrzymania tego terminu stanowić będzie ważny powód , dla którego 
Wydzierżawiający będzie miał prawo do wypowiedzenia umowy.  

7. W takim przypadku zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się z warunków 
umowy Wydzierżawiający zatrzyma na zasadach określonych w § 11 pkt.3 
a Dzierżawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot nakładów poniesionych 
na parking będący przedmiotem dzierżawy. 

8. Wydzierżawiający na wniosek Dzierżawcy będzie mógł także wyznaczyć nowy 
późniejszy termin do zakończenia prac remontowych. Postanowienia § 4 pkt.6 i pkt. 
7 stosuje się odpowiednio  

 
 
 
 
 
 

§ 5 Obowiązki Dzierżawcy 
 
 

1. Dzierżawca zobowiązuje się do używania nieruchomości zgodnie z jej 
przeznaczeniem oraz należytą starannością; Dzierżawca zobowiązuje się że nie 
zmieni przeznaczenia przedmiotu dzierżawy. 

2. Dzierżawca zobowiązuje się, że nie odda przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do 
bezpłatnego używania, ani go nie poddzierżawi. 
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3. Dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów 
sanitarnych, przeciwpożarowych, prawa budowlanego, bhp i innych mających 
zastosowanie. 

4. Na dzierżawionej nieruchomości Dzierżawca nie będzie wznosił żadnych obiektów. 
5. Dzierżawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiej kultury obsługi osób 

zwiedzających ŚPN oraz do współpracy z właściwymi służbami Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego w realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody. 

6. Dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 roku o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U.2009 r.Nr.151poz.1220 z późn. zmianami). 

7. Dzierżawca zobowiązuje się ubezpieczyć na własny koszt przedmiot dzierżawy od 
wszelkich ryzyk, w tym zdarzeń losowych takich jak pożar, kradzież, zniszczenia . 

8. Dzierżawca zobowiązuje się ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną za szkody 
wyrządzone na osobie lub mieniu w związku z prowadzeniem działalności 
gospodarczej na parkingu będącym przedmiotem dzierżawy. 

9. Do obowiązków Dzierżawcy należy zapewnienie czystości na dzierżawionym 
terenie, w tym odśnieżanie, sprzątanie oraz ustawienie w miejscu uzgodnionym z 
Wydzierżawiającym pojemników do gromadzenia odpadów stałych i zapewnienie 
systematycznego ich wywozu poza teren ŚPN na koszt Dzierżawcy. 

10. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli czystości 
dzierżawionego obiektu i terenu przyległego oraz kontroli należytego wykonywania 
postanowień niniejszej umowy przez Dzierżawcę. 

11. Dzierżawca będzie dokonywał na swój koszt wszelkich napraw i konserwacji 
związanych z prawidłowym gospodarowaniem przedmiotem dzierżawy 
i zapewniających utrzymanie parkingu na dobrym poziomie stanu technicznego i 
estetycznego oraz ich otoczenia.  

12. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 
Wydzierżawiającemu lub osobom trzecim w związku z korzystaniem 
z nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy i prowadzeniem na niej 
działalności. 

  
 
 
 
 
 
§ 6 Wadium  

 

Wadium w wysokości 1875,00 (słownie złotych : jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt 
pięć) wniesione przez Dzierżawcę , zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.  
 
  

 § 7 Czynsz, inne opłaty i warunki ich płatności  
 

1. Roczny czynsz z tytułu dzierżawy przedmiotowej nieruchomości wynosi ….. zł. 
netto ( słownie złotych :……)  

2. Wydzierżawiający płaci czynsz w dwunastu równych ratach – do 10 –tego dnia 
każdego miesiąca kalendarzowego. Raty czynszu netto powiększane będą o kwotę 
podatku VAT wg. stawki obowiązującej w dacie wystawiania faktury. 

3. Podstawą zapłaty raty czynszu jest faktura VAT wystawiona przez 
Wydzierżawiającego.  

4. Za datę zapłaty uznawana będzie data uznania kwoty czynszu przez rachunek 
bankowy Wydzierżawiającego . 

5. Wysokość czynszu będzie podlegać corocznemu zwiększeniu o średnioroczny 
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony komunikatem Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z 
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dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 153 poz. 1227z póź. zm). 

6. Zmiana wysokości czynszu nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy- 
Dzierżawca będzie informowany o wysokości czynszu na piśmie przez 
Wydzierżawiającego.  

7. Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Dzierżawca będzie zobowiązany do 
zapłaty Wydzierżawiającemu równowartości podatku od nieruchomości należnego 
od przedmiotu dzierżawy w kwocie obliczonej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 
Nowa Słupia w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Płatność tej 
należności będzie następować w terminach płatności czynszu dzierżawnego.  

 
 

§ 8 Kaucja 
  

1. Dzierżawca wpłaci Wydzierżawiającemu 3- krotną wartość czynszu miesięcznego 
brutto tj ………………….złotych (słownie:……………….) tytułem kaucji 
zabezpieczającej wszelkie należności wynikające z niniejszej umowy. 

2. Kaucja powinna być wniesiona nie później niż w dniu podpisania umowy w gotówce 
lub innej, uzgodnionej z Wydzierżawiającym formie. 

3. Wydzierżawiającemu przysługiwać będzie prawo do zatrzymania kaucji i potrącenia 
należnych mu kwot w przypadku rozwiązania umowy (niezależnie od sposobu i 
daty) i: 

a. zalegania Dzierżawcy z zapłatą czynszu dzierżawnego; 

b. wydania (pozostawienia) nieruchomości w stanie pogorszonym w stosunku 
do stanu po przeprowadzeniu prac remontowych (z uwzględnieniem 
normalnego stopnia zużycia) 

c. niewykonania przez Dzierżawcę prac remontowych nawierzchni parkingu ( § 
4 umowy) i wydania (pozostawienia) nieruchomości w stanie pogorszonym w 
stosunku do stanu z chwili zawarcia umowy. 

4. Wydzierżawiającemu, w trakcie trwania umowy, przysługiwać będzie prawo do 
dokonywania potrąceń z kwoty kaucji należnej mu kwoty z tytułu czynszu 
dzierżawnego w przypadku zwłoki Dzierżawcy z zapłatą tego czynszu. Dzierżawca 
zobowiązany będzie do uzupełnienia kwoty kaucji do pierwotnej wysokości w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o potrąceniu.  

5. W przypadku, jeśli wysokość kaucji nie pokryje w całości należności 
Wydzierżawiającego, Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty w wyznaczonym 
terminie brakującej kwoty. 

6. Niezależnie od prawa zatrzymania kaucji Wydzierżawiającemu przysługiwać będzie 
prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń od Dzierżawcy powstałych w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy na zasadach ogólnych 
kodeksu cywilnego, w tym odszkodowania w pełnej wysokości.  

7. Kaucja wraz z ewentualnymi odsetkami bankowymi podlegać będzie zwrotowi na 
rzecz Dzierżawcy w przypadku rozwiązania/wygaśnięcia umowy dzierżawy i 
należytego jej wykonania przez Dzierżawcę.  

 

§ 9 Rozwiązanie umowy  

1. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron. 
2. Z ważnych powodów każdej ze stron służy prawo wypowiedzenia umowy 

z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego. Wydzierżawiającemu prawo to przysługiwać będzie w 
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szczególności gdy Dzierżawca nie będzie wykonywał obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy lub będzie je wykonywał nienależycie  

3. Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu 
wypowiedzenia w przypadku: 

a. używania przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub jego 
przeznaczeniem lub zaniedbania przedmiotu dzierżawy do tego stopnia, że 
jest on narażony na uszkodzenie, przy czym Wydzierżawiający przed 
wypowiedzeniem umowy upomni Dzierżawcę  

b. oddania przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub 
poddzierżawienia go bez zgody Wydzierżawiającego 

c. zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa okresy płatności (dwa miesiące 
kalendarzowe), przy czym Wydzierżawiający powinien uprzedzić dzierżawcę 
udzielając mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego 
czynszu.  

4. Wypowiedzenie powinno być dokonane, pod rygorem nieważności, w formie 
pisemnej. 

5. W razie wypowiedzenia umowy przez Wydzierżawiającego w przypadkach 
opisanych w niniejszym paragrafie powyżej, Dzierżawcy nie będzie przysługiwać 
ani roszczenie o zwrot nakładów (ulepszeń) ani roszczenie odszkodowawcze z 
tytułu utraconych korzyści. 

 
 

 
§ 10 Zwrot przedmiotu dzierżawy 

  
Dzierżawca po zakończeniu dzierżawy zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w 
stanie, w jakim powinien się on znajdować w wyniku prawidłowego użytkowania. 
Za stan wyjściowy nieruchomości uważa się stan w chwili zakończenia remontu. 
 

 
§ 11 Postanowienia końcowe  

 
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 

zachowania formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich 
zmian. 

2. Wszelka korespondencja w sprawach dotyczących umowy powinna być doręczana 
na adresy wymienione we wstępie umowy(listem poleconym lub osobiście za 
potwierdzeniem odbioru).Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania 
się na piśmie o zmianie powyższych adresów pod rygorem uznania korespondencji 
wysłanej na dotychczasowy adres i dwukrotnie awizowanej przez pocztę za 
skutecznie doręczonej.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie przyrody oraz innych właściwych.  

4. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą 
przez Sąd właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.  

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla 
Wydzierżawiającego i 1 dla Dzierżawcy 

 
 
 
 
WYDZIERŻAWIAJĄCY        DZIERŻAWCA 
 
 
 


