Wzór -Umowa Dzierżawy Nr ………
zawarta w dniu …………………..2020r. pomiędzy Wydzierżawiającym którym jest:
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Ostrowcu Świętokrzyskim (27-400), ul. Aleja Jana Pawła II 45, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000813230, NIP: 6612378862, kapitał zakładowy 1.700.000,00 zł, reprezentowana przez:
1. Prezesa Zarządu – mgr inż. Jarosława Kateusza
2. Prokurent – mgr Katarzyna Piętos
zwaną dalej „Wydzierżawiającym” a
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej „Dzierżawcą”.
§1
Wydzierżawiający oświadcza, że na nieruchomości znajdującej się na działce nr 31/2 Obr. 17
ark III, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Alei Jana Pawła II 45 znajdują się obiekty
stacji paliw wraz z wyposażeniem i infrastrukturą.
§2
1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy w dzierżawę:
a. budynek stacji paliw wraz z przynależnym zapleczem eksploatacyjnym
(powierzchnia budynku – 84,43 m2) z zastrzeżeniem § 4,
b. stację tankowania gazu LPG wraz z przynależnym zapleczem eksploatacyjnym.
2. Wydzierżawiający oddaje przedmiot umowy do używania i pobierania pożytków
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na ogólnodostępnej stacji
paliw w zakresie magazynowania i dystrybucji silnikowych paliw płynnych, olejów,
smarów.
3. Dzierżawca oświadcza, że posiada wymaganą prawem koncesję na obrót paliwami lub ją
uzyska oraz, że posiada niezbędne zezwolenia do prowadzenia stacji paliw.
4. Przedmiot dzierżawy spełnia wymogi BHP i p.poż. wynikające z obowiązujących
przepisów prawa i jest w stanie umożliwiającym prowadzenie działalności.
5. Wydzierżawiający przekaże Dzierżawcy przedmiot dzierżawy na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego, spisanego w obecności przedstawicieli obu stron.

§3
1. Dzierżawca będzie wykorzystywał przedmiot dzierżawy jedynie do prowadzenia stacji
paliw i działalnością z nią związaną.
2. Dzierżawca będzie wykonywał swoje prawo zgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki
i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego.
3. Zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu dzierżawy wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Wydzierżawiającego.
4. Dzierżawca nie może poddzierżawić, podnająć lub oddać przedmiot dzierżawy osobie
trzeciej do używania, bez zgody Wydzierżawiającego.
5. Dzierżawca zapoznał się z dokumentacją techniczną przedmiotu dzierżawy w
szczególności dotyczącej zbiorników podziemnych i w pełni je akceptuje, zawierając
przedmiotową umowę.
§4
1. Wydzierżawiający z dzierżawy wyłącza zbiornik podziemny o pojemności V-25m³
łącznie z infrastrukturą z nim powiązaną.
2. Dzierżawca zobowiązuje się do:
1) udostępnienia dla pracownika Wydzierżawiającego pomieszczenia, w którym
będzie mógł przebywać podczas tankowania autobusów, w godzinach od 15:30 do
23:30 z wyłączeniem sobót.
2) udostępnienia zbiornika podziemnego, o którym mowa w ust. 1, do
przeprowadzenia rewizji wewnętrznej oraz ewentualnych napraw w miesiącu
kwietniu 2020 r.
3) umożliwienia Wydzierżawiającemu rozładunku dostawy paliwa do zbiornika
Wydzierżawiającego z częstotliwością maksymalnie dwa razy w miesiącu
w godzinach 15:30 do 23:30.
§5
1. Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości
............... PLN + należny podatek VAT , łącznie brutto ................ PLN za miesiąc oraz
opłaty dodatkowe , o których mowa w § 7 ust. 2 i § 8.
2. W stawce czynszu dzierżawnego uwzględnia się kwotę podatku od nieruchomości, którego
stawkę obliczono stosownie do przepisów obowiązujących na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski.
3. Czynsz dzierżawny będzie płatny z góry, na podstawie wystawionej przez
Wydzierżawiającego faktury, w terminie do 14 dni od otrzymania faktury.
4. Dzierżawca będzie dokonywał płatności przelewem na rachunek bankowy nr 48 8507 0004
2001 0006 8198 0001.
5. Za dzień zapłaty należności wynikających z niniejszej umowy strony przyjmują datę
uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego.
6. W przypadku opóźnienia Dzierżawcy w uiszczaniu należności wynikających z niniejszej
umowy, Wydzierżawiający będzie naliczał odsetki za opóźnienia w transakcjach
handlowych w wysokości obowiązującej w dacie powstania zaległości.
7.

§6
W przypadku zmiany wysokości stawki podatku od nieruchomości lub stawki opłaty
o podobnym charakterze, wysokość czynszu ulegnie odpowiedniej zmianie.
§7
1. Wydzierżawiający zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia dostarczania energii
elektrycznej.
2. Opłaty za wyżej wymienione świadczenie będą obliczane wg wskazań urządzenia
pomiarowego (podlicznika) oraz aktualnej stawki za korzystanie z energii elektrycznej,
a Dzierżawca będzie je uiszczał co miesiąc w terminie do 14 dni od otrzymania faktury na
rachunek bankowy Wydzierżawiającego o numerze 48 8507 0004 2001 0006 8198 0001.
3. Wydzierżawiający zainstaluje we własnym zakresie i na własny koszt urządzenia
pomiarowe dla energii elektrycznej.
§8
Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca jest zobowiązany ponosić inne ciężary związane z
przedmiotem dzierżawy, między innymi takie jak:
a) opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego,
b) opłaty związane z ochroną środowiska,
c) przeglądy okresowe gaśnic i pozostałego sprzętu p.poż. oraz separatora,
d) legalizacja dystrybutorów paliwa,
e) koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych,
f) koszty wszelkich innych przeglądów w tym przeglądów elektrycznych.
§9
1. Dzierżawca zobowiązany jest utrzymywać przedmiot dzierżawy w należytym stanie
technicznym i sanitarnym.
2. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, które powstaną w przedmiocie
dzierżawy bez winy Wydzierżawiającego.
3. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody osób trzecich, powstałe w
związku z prowadzoną przez niego działalnością na terenie przedmiotu dzierżawy.
4. Dzierżawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za całkowite zabezpieczenie
przeciwpożarowe dzierżawionego obiektu, w tym opracowanie instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego, a także w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności
przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego,
sanitarnego i ochrony środowiska, w związku z przedmiotem dzierżawy.
§ 10
1. Dzierżawca zobowiązany jest uzyskać wymagane przepisami szczególnymi wszelkie
zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie właściwych organów, związane
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą na terenie przedmiotu dzierżawy, jak
również w przypadku zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania przedmiotu
dzierżawy.

2. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 pełną odpowiedzialność
wobec osób trzecich jak i organów Państwa ponosi Dzierżawca.
§ 11
1. Dzierżawca zobowiązuje się ubezpieczyć przedmiot dzierżawy od ognia, zalania i innych
zdarzeń losowych, począwszy od dnia zawarcia umowy i przedstawić polisę
ubezpieczeniową do wglądu Wydzierżawiającemu. Obowiązek ten dotyczy także polis
ubezpieczeniowych nabywanych przez Dzierżawcę w kolejnych latach obowiązywania
niniejszej umowy.
2. Dzierżawca zobowiązuje się ubezpieczyć towar i ruchomości znajdujące się w budynku
stacji paliw.
3. Dzierżawca zobowiązany jest ochraniać przedmiot dzierżawy we własnym zakresie i na
własny koszt.
§ 12
1. Dzierżawca ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu
dzierżawy w niepogorszonym stanie.
2. W razie zaistnienia konieczności przesunięcia urządzeń lub budowli, związanych z
przejęciem terenu i przystosowaniem go do oczekiwanych przez Dzierżawcę funkcji, w
szczególności konieczności przesunięcia ogrodzenia, kabli, słupów, roboty te wykona na
swój koszt Dzierżawca, w zakresie technicznym uzgodnionym z Wydzierżawiającym.
3. Ewentualne remonty bieżące, przebudowa, modernizacja, adaptacja, zmiany związane z
dostawą jakichkolwiek mediów i wszelkie inwestycje wymagają uprzedniej pisemnej zgody
Wydzierżawiającego i będą wykonywane na koszt Dzierżawcy, chyba, że strony zgodnie
postanowią inaczej.
4. Wszystkie przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 2, wymagają przedstawienia
Wydzierżawiającemu uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na
budowę lub stosownym uzgodnieniem uzyskanym od właściwego organu, jeśli taka
dokumentacja jest wymagana.
§ 13
1. Dzierżawca ma prawo umieszczania reklam swoich oraz sprzedawanych przez siebie
towarów, na terenie dzierżawionej nieruchomości.
2. Dzierżawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za reklamy umieszczane na
gruncie dzierżawionej nieruchomości i budynku stacji paliw.
§ 14
1. W dniu podpisania umowy Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu kaucję w wysokości
jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, celem
zabezpieczenia czynszu i innych świadczeń oraz zwrotu kosztów za ewentualne szkody
powstałe w przedmiocie dzierżawy, niespowodowane zwyczajnym użytkowaniem.
2. Kaucja nie ulega oprocentowaniu i zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od dnia oddania
przedmiotu dzierżawy, po potrąceniu ewentualnych zaległych płatności obciążających
Dzierżawcę.

§ 15
1. Po zakończeniu umowy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w
stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotu
dzierżawy będące następstwem prawidłowego użytkowania.
2. W przypadku rozwiązania tej umowy, Dzierżawca może odebrać poniesione nakłady
rzeczowe na przedmiocie dzierżawy przywracając teren do stanu poprzedniego.
§ 16
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………....... roku do dnia
…………….roku.
2. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie lub z inicjatywy
jednej ze stron z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Dzierżawca zalega z należnym czynszem lub innymi opłatami przez okres dłuższy niż 2
miesiące, w razie naruszenia przez Dzierżawcę istotnych postanowień umowy, w
szczególności używania przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub
niezgodnie z jej przeznaczeniem, dopuszczenia do powstania szkód w przedmiocie
dzierżawy oraz naruszenia obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym lub interesie Wydzierżawiającego, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy, może zagrozić
istotnemu interesowi Wydzierżawiającego lub bezpieczeństwa publicznego,
Wydzierżawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach
5. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy,
Wydzierżawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości równowartości czynszu
dzierżawnego należnego za okres jaki pozostał do końca terminu, na jaki została ona
zawarta, jednakże nie więcej niż za 21 miesięcy.
6. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wydzierżawiającego,
Dzierżawcy przysługuje kara umowna w wysokości równowartości czynszu dzierżawnego
należnego za okres jaki pozostał do końca terminu na jaki została ona zawarta, jednakże nie
więcej niż za 21 miesięcy. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w ust. 4.
7. Kary umowne, o których mowa w ust. 5 i 6, wyczerpują roszczenia stron z tego tytułu i nie
jest dopuszczalne domaganie się odszkodowania zwiększającego wysokość zastrzeżonej
kary umownej.
§ 17
1. Strony zgodnie postanawiają, iż po rozwiązaniu umowy dzierżawy Dzierżawca
zobowiązany jest naprawić na wezwanie Wydzierżawiającego szkody powstałe w
środowisku naturalnym wskutek funkcjonowania stacji paliw.
2. W przypadku nie wywiązania się Dzierżawcy z obowiązków określonych w ust. 1,
Wydzierżawiający uprawniony jest, po dokonaniu bezskutecznego wezwania

skierowanego do Dzierżawcy, do wykonania czynności zastępczych mających na celu
przywrócenie przedmiotu dzierżawy do stanu pierwotnego na koszt Dzierżawcy.
§ 18
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.
§ 19
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej
ze stron.
2. Postanowienia niniejszej umowy obowiązują od dnia ……………………
§ 20
Integralną część umowy stanowią:
1) oferta Wykonawcy
2) protokół zdawczo-odbiorczy
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