
UMOWA DZIERśAWY   NR ……………. 
 

Zawarta w dniu...............................2014 roku  w Bodzentynie pomiędzy: 
Świętokrzyskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez  Dyrektora Piotra 
Szafrańca zwanego w dalszej części umowy WydzierŜawiającym ,  
a 
........................................................................................................................................  
reprezentowanym 
przez................................................................................................zwanym w dalszej 
części umowy DzierŜawcą. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem dzierŜawy jest : -  nieruchomość  połoŜona w Nowej Słupi,  o 
powierzchni 1529 m2  stanowiąca na gruncie parking. 

Plac pod parking  połoŜony jest 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.  

  

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

   

§ 2 
DzierŜawca oświadcza, Ŝe znany jest mu stan techniczny  parkingu opisany w  

§ 1 umowy ,   które przyjmuje w dzierŜawę i nie wnosi w tej kwestii uwag. 
 

§ 3 
1.WydzierŜawiający  wydzierŜawia DzierŜawcy nieruchomość opisaną w § 1  na czas 
określony    tj. od ……………………….  Do31 października 2014 roku. 
2. Wydanie przedmiotu dzierŜawy  nastąpi na podstawie  protokołu zdawczo-
odbiorczego. 
 

§ 4 
1. DzierŜawca zobowiązuje się, Ŝe nie zmieni przeznaczenia przedmiotu dzierŜawy , 

ani nie odda przedmiotu dzierŜawy osobie trzeciej  do bezpłatnego uŜywania, ani 
go nie poddzierŜawi. 

2. W razie naruszenia powyŜszego postanowienia przez DzierŜawcę  
WydzierŜawiającemu przysługiwać będzie prawo do  wypowiedzenia  umowy 
dzierŜawy  ze skutkiem natychmiastowym. 

 
 
 
 
 
 
 



§ 5 
DzierŜawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt  wszelkich prac 
remontowych  umoŜliwiających bezpieczne  parkowanie pojazdów. 
 

§ 6 
Wadium w wysokości 1000 ,00 (słownie jeden tysiąc złotych) wniesione przez 
DzierŜawcę , zalicza się na poczet  czynszu dzierŜawnego.  
 

§ 7 
DzierŜawca zobowiązuje się do terminowego płacenia WydzierŜawiającemu  czynszu 
z tytułu dzierŜawy w wysokości..............................złotych 
(słownie:.......................................................) miesięcznie plus obowiązujący podatek 
VAT. Czynsz z tytułu dzierŜawy DzierŜawca będzie regulował do dnia 10 kaŜdego 
miesiąca z góry.  
 

§ 8 
  NiezaleŜnie od obowiązku zapłaty czynszu DzierŜawca będzie zobowiązany  do 
zapłaty WydzierŜawiającemu  równowartości podatku od nieruchomości  naleŜnego 
od przedmiotu dzierŜawy  w kwocie obliczonej  zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 
Nowa Słupia w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Płatność tej 
naleŜności  będzie następować  w terminach płatności czynszu dzierŜawnego.   
 

§ 9 
 

 1. DzierŜawca wpłaci  WydzierŜawiającemu   miesięczną wartość  czynszu  brutto tj   
………………….złotych (słownie:……………….) tytułem  zabezpieczenia 
prawidłowego wywiązania się  z warunków umowy – kaucji gwarancyjnej. 

2. Zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się z warunków umowy powinno być 
wniesione  nie później  niŜ w dniu podpisania umowy w gotówce lub innej, 
uzgodnionej  z WydzierŜawiającym formie. 

3. W przypadku  jednostronnego zerwania umowy przez  DzierŜawcę  w czasie jej 
obowiązywania, kaucja gwarancyjna  przepada na rzecz WydzierŜawiającego. 

4.  Kaucja gwarancyjna  zaliczona będzie  jako wpłata części czynszu  za ostatni 
miesiąc dzierŜawy (od 1 października 2014 r. do 31 października 2014 roku) 

    

 
      § 10 

1. Na dzierŜawionej nieruchomości  DzierŜawca nie będzie wznosił   nowych 
obiektów  

2. DzierŜawca  będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 
ochronie przyrody. 

3. DzierŜawca zobowiązuje się  ubezpieczyć na własny koszt  przedmiot dzierŜawy  
od wszelkich ryzyk , w tym zdarzeń  losowych  takich jak poŜar, kradzieŜ, 
zniszczenia . 

7. DzierŜawca zobowiązuje się ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej na parkingu będącym przedmiotem 
dzierŜawy 

             
 



         § 11 
 

Do obowiązków DzierŜawcy naleŜy zapewnienie czystości  na dzierŜawionym 
terenie, w tym ustawienie w miejscu uzgodnionym z WydzierŜawiającym pojemników 
do gromadzenia odpadów  stałych  i zapewnienie systematycznego  ich wywozu 
poza teren ŚPN na koszt DzierŜawcy. 
                                                               
 

§ 12 
 

WydzierŜawiający  zastrzega sobie prawo przeprowadzania  kontroli   czystości 
dzierŜawionych obiektów i  terenu przyległego oraz kontroli naleŜytego wykonywania 
postanowień niniejszej umowy przez DzierŜawcę. 
 

§ 13 
 

1. Umowa moŜe zostać  rozwiązana  za porozumieniem stron. 
2. WydzierŜawiającemu  z waŜnych powodów przysługuje prawo wypowiedzenia 

umowy dzierŜawy    z zachowaniem  jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
3. Przez waŜne powody  strony rozumieją w szczególności: 
 -   nie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody przez  DzierŜawcę,  
-   budowę  nowych obiektów  na dzierŜawionym gruncie.  
4. W przypadku zwłoki  z zapłatą czynszu przez DzierŜawcę  co najmniej za dwa  

miesiące,  WydzierŜawiający  moŜe umowę dzierŜawy wypowiedzieć bez zachowania  
terminu wypowiedzenia,   zgodnie z brzmieniem art. 703 kc. 

      § 14 
 
Zarówno w przypadku rozwiązania umowy dzierŜawy na skutek upływu okresu na 
jaki została zawarta jak i w przypadku rozwiązania tej umowy przed upływem okresu 
na jaki została zawarta, niezaleŜnie od przyczyn , dla których umowa uległa 
rozwiązaniu,  DzierŜawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot nakładów 
poniesionych na parking będący przedmiotem dzierŜawy oraz na otaczający je teren. 
DzierŜawca niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu nakładów 
poczynionych na przedmiot dzierŜawy oraz otaczający go teren oraz moŜliwości 
dochodzenia tych roszczeń na drodze sądowej w przyszłości.  
 
                                                                 § 15 
 
DzierŜawca po upływie  terminu dzierŜawy zobowiązany jest zwrócić przedmiot 
dzierŜawy w stanie , w jakim powinien  się on znajdować w wyniku prawidłowego 
uŜytkowania . 
 

§ 16 
 

Wszelkie zmiany  postanowień niniejszej umowy  wymagają dla swej waŜności  
zachowania  formy pisemnej i zgody obu stron  pod rygorem  niewaŜności  takich 
zmian. 
 

 
 



§ 17 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  mają  zastosowanie  przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 18 
 

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

§ 19 
 

Umowę  sporządzono w 3  jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla 
WydzierŜawiającego i 1 dla DzierŜawcy 
 
 
 
 
 
WYDZIERśAWIAJĄCY                                                                DZIERśAWCA 


