
UM O W A     DZIERŻAWY 
 
  

Zawarta w Namysłowie w dniu ……..2013 r. pomiędzy Powiatem Namysłowskim 
reprezentowanym przez  Zarząd Powiatu Namysłowskiego, w imieniu którego działa Jacek 
Pietroszek - Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych z siedzibą w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3, 
zwanym w dalszej części umowy Wydzierżawiającym,  
a …………………………………………………………………………………………. zwanym  
w dalszej części umowy Dzierżawcą. 

 
 

§  1 
 

1. Przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie (sklepik szkolny) o pow. 5,90 m2 – położone na 
parterze budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie przy ul Pułaskiego 3. 
Lokalizacja: średnio atrakcyjna-rynek ograniczony do uczniów i pracowników szkoły. 
Powierzchnia użytkowa pomieszczenia to 5,90 m² po uwzględnieniu wysokości kondygnacji 
poniżej 2,20 m. Pomieszczenie wyposażone jest w witrynę sklepową. Okładzina ścian 
wykonana z paneli, posadzka ceramiczna, instalacja elektryczna. Konstrukcja  stanu dobrego, 
elementy wykończenia stanu zadawalającego. Przedmiot dzierżawy jest wyposażony  
w instalacje: elektryczną, oświetleniową,. Przedmiot dzierżawy posiada zaplecze sanitarne 
ogólnodostępne dla pracowników. 

2. Wydzierżawiający, oświadcza że właścicielem nieruchomości objętej przedmiotem 
dzierżawy jest Powiat Namysłowski – trwały zarząd Zespół Szkół Rolniczych. 

3. Dzierżawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem dzierżawy. 
4. Z czynności przekazania lokalu strony spiszą protokół zdawczo-odbiorczy. 
5. Zwrot przedmiotu dzierżawy po zakończeniu umowy nastąpi w formie protokołu zdawczo-

odbiorczego, który może zostać spisany jednostronnie, w przypadku uchylania się od 
niniejszego obowiązku przez Dzierżawcę. 

6. Podstawę prawną do zawarcia niniejszej umowy stanowi obustronnie podpisany protokół  
z przeprowadzonego II (drugiego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na 
dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości – lokalu położonego w Namysłowie                               
przy ul. Pułaskiego 3 z dnia ………………… r. 

 
§  2 

 
1. Wydzierżawiający oddaje, a Dzierżawca przyjmuje do używania przedmiot dzierżawy 

wymieniony w § 1 ust. 1 z przeznaczeniem na potrzeby Dzierżawcy związane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej – sklepiku szkolnego, w godzinach pracy Zespołu 
Szkół Rolniczych w Namysłowie. 

2. Dzierżawca z przedmiotu dzierżawy będzie korzystał wyłącznie w godzinach pracy 
Wydzierżawiającego. 

3. Dzierżawca zobowiązany jest do wyposażenia przedmiotowego pomieszczenia w niezbędny 
sprzęt, meble i urządzenia we własnym zakresie. 

 
      §  3 
 
1. Umowa zostaje zawarta na okres do 3 lat od …………..2013 r. do …………..2015 r. 



2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia, którego końcowy termin winien przypadać na ostatni dzień miesiąca. 
Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa może zostać rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia - ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku: 
1) używania przedmiotu dzierżawy w sposób  niezgodny  z  jego  przeznaczeniem  albo  

dokonania  zmian naruszających  substancję  lokalu  lub  budynku, albo używania  lokalu  
w  sposób   pociągający  za  sobą  znaczne  zniszczenie  lokalu. 

2) naruszenia  istotnych  postanowień  niniejszej  umowy, 
3) zwłoki w zapłacie  opłat  opisanych  w  § 4  za  okres  jednego  miesięca, 
4) dokonania  zmiany  przeznaczenia  lokalu  lub  jego  części  bez  zgody  

Wydzierżawiającego, 
5) prowadzenia działalności po godzinach pracy Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie 
6) zastrzeżenia SANEPIDU uniemożliwiającego prowadzenie sklepiku szkolnego w miejscu 

określonym w przedmiocie dzierżawy. 
 

§  4 
 

1. Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty Wydzierżawiającemu czynszu w wysokości 
………..,00 zł brutto miesięcznie (słownie złotych: ……………… 00/100). 

2. Kwota określona w § 4 ust. 1 jest kwotą brutto. 
3. Kwota określona w § 4 ust. 1 obejmuje opłaty za korzystanie z mediów (woda, ścieki, energia 

elektryczna, energia cieplna, usługi komunalne).  
4. Kwota określona w § 4 ust. 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości, opłat za korzystanie z 

telefonu i internetu, które ponosi Dzierżawca we własnym zakresie. 
5. Dzierżawa zobowiązuje się uiszczać czynsz określony w § 4 ust. 1, z dołu w terminie 14 dni  

od daty  otrzymania  Rachunku na konto w nim podane.   
6. W razie zwłoki w uiszczaniu należności Wydzierżawiającemu służy prawo doliczania 

odsetek na podstawie obowiązujących przepisów. 
7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania konta Wydzierżawiającego.  

 
§     5 

 
Wszelkie zmiany i ulepszenia mogą być dokonywane przez Dzierżawcę będą na podstawie 
pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 

 
§     6 

 
1. Dzierżawcy nie wolno dokonywać zmiany przeznaczenia przedmiotu dzierżawy oraz nie 

wolno użytkować go niezgodnie z przeznaczeniem.   
2. Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy lub jego części w poddzierżawę lub do 

bezpłatnego używania. 
 

§    7 
 

Koszty  naprawy  szkód  na przedmiocie dzierżawy  oraz  urządzeniach  przeznaczonych dla 
ogółu użytkowników  nieruchomości,  wynikłe  z  winy  Dzierżawcy  obciążają Dzierżawcę. 

 
 



§     8 
 

1. Po ustaniu stosunku dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić 
przedmiot dzierżawy Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym. 

2. Dzierżawca nie odpowiada za pogorszenie lokalu będące wynikiem zużycia technicznego 
budynku, ani też uszkodzenia nie powstałe z jego winy. 

3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 1, Dzierżawca 
zobowiązany będzie do zapłaty Wydzierżawiającemu wynagrodzenia z tytułu bezumownego 
korzystania z lokalu w wysokości podwójnej stawki czynszu określonej w § 4 ust. 1 za każdy 
rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy. 

4. Do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 3, stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 4 ust. 4 - 6. 

 
§    9 

 
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w 
drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
 

§    10 
 

Mogące wyniknąć spory ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddadzą pod 
rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu dla siedziby Wydzierżawiającego. 
 

§    11 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne. 
 

§     12 
 
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje 
Wydzierżawiający i 1 egz. Dzierżawca. 
 

Wydzierżawiający:                                                                                        Dzierżawca:                                                                                     
 

 
 


