
GN........... 

U M O W A    D Z I E R Ż A W Y 
zarejestrowana jest pod numerem  GN …... 

 
Dnia  …….2018 r. w Koninie pomiędzy: 
 
1. Miastem Konin reprezentowanym przez  Prezydenta Miasta Konina, z upoważnienia którego działa: 

Zastępca Prezydenta Miasta Konina – Sebastian Łukaszewski 
zwanym dalej Wydzierżawiającym, 

a 
 
2. …....................................................................................  
 

reprezentowaną przez : …................................................. 

 

zwaną dalej Dzierżawcą 
 

 uzgodniono następujące warunki zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. 
 

§1. 
 

Przedmiotem umowy są części działek gruntu o łącznej  pow. 59,80 m2, stanowiących własność Miasta 
Konina, położonych w Koninie, obręb Starówka, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 

numerami …... o pow. całkowitej.......... ha 
 
i  ….... o pow. …........ ha całkowitej (orientacyjną 

lokalizację przedmiotu umowy określa mapa stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 
 

§ 2. 
 

1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy opisany w § 1. przedmiot umowy do używania i pobierania 

pożytków, a Dzierżawca zobowiązuje się do płacenia czynszu. 
2. Przedmiot umowy będzie przez Dzierżawcę zagospodarowany na cele związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą (urządzenie ogródka letniego)  przed  lokalem użytkowym 

…....................znajdującym się  przy ul. Zofii Urbanowskiej 12 w Koninie. 
3. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. 3 lata począwszy od dnia ….........2018 roku. 
4. Dzierżawca oświadcza, że jest już w posiadaniu przedmiotu umowy, a nadto że przedmiot umowy 

znajduje się  w stanie przydatnym do umówionego użytku. 
5. Dzierżawca jest uprawniony do wykorzystywania przedmiotu umowy zgodnie z celem dzierżawy po 

dopełnieniu wszelkich wymogów przewidzianych prawem w tym zakresie. 
6. Dzierżawcy, po ustaniu stosunku dzierżawy, nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot nakładów 

poczynionych na przedmiot umowy. 
                                                                                                                             

§ 3. 
 

1. Dzierżawca zobowiązuje się w szczególności : 
a/  wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, 
b/  nie dokonywać zmiany przeznaczenia przedmiotu umowy, niezgodnego z celem niniejszej umowy, 
c/ nie poddzierżawiać ani oddawać przedmiotu umowy osobie trzeciej do bezpłatnego używania,               

z wyjątkiem przekazania wszystkich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
2. W razie naruszenia obowiązków określonych w ust.1 Wydzierżawiającemu służy prawo rozwiązania 

umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.                                  
 

§ 4. 
 
1. Z ważnych powodów każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w formie pisemnej              

z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego.                                                                                                                                                                                                     



                                                                                       
§ 5. 

 
1. W okresie obowiązywania umowy Dzierżawca zobowiązuje się do uiszczania czynszu, który będzie   

wyznaczany w oparciu o odpowiednią  stawkę wskazywaną corocznie w zarządzeniu Prezydenta Miasta 

Konina w sprawie stawek czynszu dzierżawnego. W roku 2018 niniejsza stawka czynszu wynosi 2,83 zł 
netto za 1m2 gruntu miesięcznie. Do czynszu wyznaczonego w ten sposób doliczany będzie należny 

podatek VAT. Ewentualna zmiana wysokości stawki czynszu wskazanej w przywołanym wyżej 

zarządzeniu na dany rok powoduje automatyczne naliczanie czynszu bez konieczności zmiany niniejszej 

umowy w formie aneksu. 
2. Czynsz dzierżawny za dany rok należy wnosić w następujący sposób: 

a/ czynsz za II kwartał danego roku (do 30 czerwca), 

c/ czynsz za III kwartał danego roku (do 30 września) 

na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego i na rachunek bankowy w niej wskazany. 

Od nieuiszczonych w terminie należności naliczane będą odsetki ustawowe. 
3. Czynsz dzierżawny wynikający z przedmiotowej umowy ustalony zgodnie z treścią ust.1  

za okres od  …...............  do ….......................  wynosi ................ brutto. 

Przedmiotowy czynsz  dzierżawca zobowiązuje się uiścić w następujący sposób : 

a/ czynsz za okres od …………………. w wysokości ……………..  zł. brutto  w terminie do dnia 

………….  

b/ czynsz za okres od ………………… w wysokości …………….  zł. brutto  w terminie do dnia 

……………….. 

4. Wydzierżawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a Dzierżawca upoważnia 

Wydzierżawiającego do wystawiania na podstawie umowy faktur bez podpisu odbiorcy. 

 
§ 6. 

 
1. Niezależnie od obowiązku uiszczania czynszu Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia     

wszelkich świadczeń i ciężarów publicznych związanych z przedmiotem umowy,    a w szczególności 

podatku od nieruchomości.  
                                                                                                                                                                        
2. Po zakończeniu umowy Dzierżawca zobowiązuje zwrócić przedmiot umowy w stanie                 

niepogorszonym.                                                                                                                                                                    
 

§ 7. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego, a rozstrzyganie sporów wynikłych z umowy odbywać się będzie na drodze sądowej. 
 

§ 8. 
 

Umowa niniejsza  została sporządzona w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Dzierżawcy    

i jeden dla Wydzierżawiającego. 

            

Załączniki: 

1 mapa z zaznaczonym przedmiotem dzierżawy 

 

 

 

 

   ________________________                      ______________________ 

     Wydzierżawiający                                                                                   Dzierżawca 


