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 UMOWA  DZIERŻAWY Nr …...../......../ZTM 
                                                                                                    
zawarta w dniu ................. r. w Dąbrowie Górniczej pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza,                          
NIP 6292462689, Regon 276255312, w imieniu której działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych             
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Tysiąclecia 20,  reprezentowany przez: 
Dyrektor                                                                Piotr Jędrusik 
zwany dalej Wydzierżawiającym 
a 
……………………........... , zam.….....…..................., prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, pod nazwą 
…................................................... . 
lub 
……………………………………. 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
dla ……………………………………….., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem ………, reprezentowany przez: 
 
………………………………............. 
zwany dalej Dzierżawcą. 

 
§ 1 

Wydzierżawiający oświadcza, że jest prawnym dysponentem, przekazanej na czas nieoznaczony w trwały 
zarząd 

Stosować alternatywnie dla nieruchomości  gruntowej przy ul. Ludowej 
 
Decyzją nr WGN.I.8844.14.2015.AĆ z dnia 15.12.2015 r. Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, 
nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 2 138 m², składającej się z działki nr 18 ark. 
132 obręb Dąbrowa Górnicza (0003), KA1D/00010835/0, położonej w Dąbrowie Górniczej przy            
ul. Ludowej, wyposażonej w infrastrukturę techniczną oraz zagospodarowanej jako targowisko                        
z obiektami handlowymi nie związanymi trwale z gruntem, które to obiekty nie stanowią własności 
Gminy Dąbrowa Górnicza. 
 

Stosować alternatywnie dla nieruchomości  gruntowej przy ul. Tysiąclecia 
 

Decyzją nr WGN.I.8844.13.2015.AĆ z dnia 15.12.2015 r. Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, 
nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 8 064 m², składającej się z działek: nr 25/7 
ark. 63 obręb Dąbrowa Górnicza (0003), KA1D/00002761/1, nr 27/8 ark. 63 obręb Dąbrowa Górnicza 
(0003), KA1D/00002761/1, nr 55/11 ark. 63 obręb Dąbrowa Górnicza (0003), KA1D/00002761/1,                 
nr 89/2 ark. 62 obręb Dąbrowa Górnicza (0003), KA1D/00002761/1, nr 41/1 ark. 62 obręb Dąbrowa 
Górnicza (0003), KA1D/00002761/1, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia, wyposażonej 
w infrastrukturę techniczną oraz zagospodarowanej jako targowisko z obiektami handlowymi nie 
związanymi trwale z gruntem, które to obiekty nie stanowią własności Gminy Dąbrowa Górnicza. 
 
 

Stosować alternatywnie dla nieruchomości  gruntowej przy ul. Tysiąclecia 20 
 

Decyzją nr WGN.I.6844.11.2012.AĆ z dnia 10.12.2014 r. Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, 
nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 15413 m², składającej się z działek: nr 45/5 
ark. 83 obręb Dąbrowa Górnicza (0003) KA1D/00001143/6, nr 47/5 ark. 83 obręb Dąbrowa Górnicza 
(0003) KA1D/00001535/1, nr 53/4 ark. 83 obręb Dąbrowa Górnicza (0003) KA1D/00020058/2, nr 56/5 
ark. 83 obręb Dąbrowa Górnicza (0003) KA1D/00038469/5, nr 110/1 ark. 83 obręb Dąbrowa Górnicza 
(0003) KA1D/00039624/7, nr 110/2 ark. 83 obręb Dąbrowa Górnicza (0003) KA1D/00039624/7,                   
nr 110/3 ark. 83 obręb Dąbrowa Górnicza (0003) KA1D/00039624/7, nr 110/4 ark. 83 obręb Dąbrowa 
Górnicza (0003) KA1D/00039624/7, nr 79/2 ark. 84 obręb Dąbrowa Górnicza (0003) KA1D/00021595/5, 
nr 79/4 ark. 84 obręb Dąbrowa Górnicza (0003) KA1D/00021595/5 położonych  w Dąbrowie Górniczej 
przy ul. Tysiąclecia 20, ogrodzonych i wyposażonych w infrastrukturę techniczną oraz zabudowanych 
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budynkiem administracyjnym, budynkami  magazynowo – warsztatowymi, budynkami garaży,                      
tj. obiektami trwale związanymi z gruntem, które to obiekty stanowią własność Gminy Dąbrowa 
Górnicza. 
 

§ 2 
1. Wydzierżawiający oddaje, a Dzierżawca bierze w dzierżawę część gruntu, o którym mowa w § 1, na 
warunkach określonych w niniejszej umowie, z przeznaczeniem na działalność …...................... 
stanowiącą / nie stanowiącą przedmiot działalności gospodarczej Dzierżawcy, która wykorzystywana 
będzie przez Dzierżawcę pod obiekt handlowy  nr ….............. / lub / oraz dodatkowe miejsce 
handlowe (tzw. ,,wystawka”) / lub miejsce parkingowe / lub miejsce magazynowe o 
powierzchni ….............. m². 
Wydzierżawiający nie wyraża zgody na prowadzenie na terenach (gruntach) Gminy Dąbrowa Górnicza, 
pozostających w trwałym zarządzie MZBM w Dąbrowie Górniczej na targowisku miejskim przy ulicy 
Ludowej / Tysiąclecia / w obrębie nieruchomości gruntowej przy ul. Tysiąclecia 20, nielegalnej 
działalności hazardowej, w tym urządzania na powyższych terenach (gruntach) gier hazardowych na 
automatach do gry. 
2. Przedmiot dzierżawy zostanie przekazany Najemcy protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym  
w obecności przedstawicieli stron. Protokół będzie stanowił integralną część umowy (załącznik nr 1). 
 

Alternatywnie ust. 2, w przypadku zawarcia kolejnej umowy najmu z tym samym Dzierżawcą, 
wstępującym  w prawa Dzierżawcy: 

 
2. Strony niniejszej umowy postanawiają odstąpić od sporządzenia protokołu przekazania z uwagi na fakt,  
że przedmiot dzierżawy jest już w posiadaniu Dzierżawcy a Dzierżawca akceptuje jego stan. 
3. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy Dzierżawca przekaże Wydzierżawiającemu 
przedmiot dzierżawy protokołem zdawczo-odbiorczym  sporządzonym  w obecności przedstawicieli stron. 
4. Dzierżawca oświadcza, że prowadzona działalność nie zakłóci ciszy, porządku ani stosunków 
sąsiedzkich,  jak również nie przyczyni się do zanieczyszczania i degradacji środowiska naturalnego oraz 
nie doprowadzi w związku z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej lub poprzez swoje 
zachowanie do sytuacji, w której korzystanie z innych obiektów handlowych / lub miejsc 
parkingowych / lub miejsc magazynowych itp. stanie się z tego tytułu uciążliwe. 

 
§ 3 

Stosować alternatywnie dla nieruchomości  gruntowej na Targowiskach Miejskich 
 

Dzierżawca począwszy od dnia protokolarnego przejęcia części gruntu płacić będzie 
Wydzierżawiającemu: 
1. Miesięczny czynsz dzierżawy części gruntu w kwocie: …......... zł netto, 
(słownie: ………………………… zł …...../100 netto), tj. …........ zł/m² netto. Czynsz dzierżawy podlega 
opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

 
2. Miesięczną opłatę eksploatacyjną w kwocie: …......... zł netto (słownie:.................00/100 netto). Opłata 
eksploatacyjna podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi 
przepisami. 
 

Alternatywnie w przypadku zawarcia kolejnej umowy dzierżawy tego samego gruntu z tym samym 
Dzierżawcą, wstępującym w prawa Dzierżawcy: 

 
Dzierżawca płacić będzie Wydzierżawiającemu: 
1. Miesięczny czynsz dzierżawy części gruntu w kwocie: …......... zł netto, 
(słownie: ………………………… zł …...../100 netto), tj. ….... zł/m² netto. Czynsz dzierżawy podlega 
opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

 
2. Miesięczną opłatę eksploatacyjną w kwocie: …....... zł netto (słownie:.................00/100 netto). Opłata 
eksploatacyjna podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi 
przepisami. 
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Stosować alternatywnie w obrębie nieruchomości gruntowej przy ul. Tysiąclecia 20 

                                           
Dzierżawca, począwszy od dnia protokolarnego przejęcia części gruntu, płacić będzie 
Wydzierżawiającemu: 
1. Miesięczny czynsz dzierżawy części gruntu w kwocie: …......... zł netto, 
(słownie: ………………………… zł …...../100 netto), tj. …........ zł/m² netto. Czynsz dzierżawy podlega 
opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
 

Alternatywnie w przypadku zawarcia kolejnej umowy dzierżawy tego samego gruntu z tym samym 
Dzierżawcą, wstępującym w prawa Dzierżawcy: 

 
Dzierżawca płacić będzie Wydzierżawiającemu: 
1. Miesięczny czynsz dzierżawy części gruntu w kwocie: …......... zł netto, 
(słownie: ………………………… zł …...../100 netto), tj. ….... zł/m² netto. Czynsz dzierżawy podlega 
opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

 
 § 4 

Nie stosować w obrębie nieruchomości  gruntowej przy ul. Tysiąclecia 20 
 

Niniejszy paragraf powinien przyjąć kształt zgodny z rozwiązaniami stosowanymi  w danym 
 obiekcie handlowym: 

 
Dodatkowo Dzierżawca ponosił będzie opłaty niezależne od Wydzierżawiającego z tytułu następujących 
kosztów związanych z korzystaniem z obiektu handlowego usytuowanego na dzierżawionym gruncie,            
tj.: energii elektrycznej oraz wody wraz z odprowadzeniem ścieków. Rozliczanie w/w opłat następować 
będzie: 
a) energia elektryczna - na podstawie odrębnej umowy Dzierżawcy z zakładem energetycznym, 

bądź lit. a: 
a) energia elektryczna - na podstawie faktur dostawcy wystawionych za zużycie wykazane na liczniku 
głównym zamontowanym dla całej nieruchomości gruntowej, według Regulaminu rozliczania kosztów 
dostawy i zużycia energii elektrycznej w obiektach handlowych (kioskach) znajdujących się na 
Targowisku Miejskim przy ul. Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej.      
b) woda i odprowadzenie ścieków z obiektu handlowego - na podstawie faktur dostawcy 
wystawionych za zużycie wykazane na wodomierzu głównym zamontowanym dla całej nieruchomości 
gruntowej, według Regulaminu rozliczania kosztów dostawy i zużycia wraz z odprowadzaniem ścieków 
w obiektach handlowych (kioskach) znajdujących się na Targowisku Miejskim przy ulicy............                      
w Dąbrowie Górniczej. 

 
§ 5 

Stosować alternatywnie dla nieruchomości  gruntowej na Targowiskach Miejskich 
 

1. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia czynszu dzierżawy części 
gruntu o wielkość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 
ubiegły, ogłoszonego komunikatem przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, przy czym stawka 
zwaloryzowana podlega zaokrągleniu do dziesiątek groszy wzwyż. 
2. Prawo, o którym mowa w ust. 1, Wydzierżawiający wykonuje przez złożenie Dzierżawcy raz w roku 
stosownego oświadczenia zawierającego w swej treści podanie podstawy wprowadzonej zmiany oraz 
określenie daty, od jakiej obowiązuje podwyższony czynsz dzierżawy. Podwyższony czynsz dzierżawy 
nie może obowiązywać wstecz. 
3. Wydzierżawiający zastrzega sobie również prawo do nie częstszego, niż jeden raz w ciągu roku  
podwyższenia lub obniżenia opłaty eksploatacyjnej, wynikającej z analizy finansowej i zmian stawek 
rynkowych.  Wydzierżawiający może również dodatkowo, w przypadkach uzasadnioną trudną sytuacją 
ekonomiczną lub zdrowotną bądź rodzinną Dzierżawcy, dokonać obniżenia opłaty eksploatacyjnej,                
na pisemny wniosek Dzierżawcy zawierający stosowne uzasadnienie i dokumentację. 
4. Zmian wysokości  opłaty eksploatacyjnej, o której mowa w ust. 3, dokonuje się w formie aneksu do 
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umowy dzierżawy, przy czym zmiany te nie mogą obowiązywać wstecz. 
5. Zmiany wysokości stawki dzierżawnej, o której mowa w ust. 1 i zmiana opłaty eksploatacyjnej,                   
o której mowa w ust. 3, są dokonywane niezależnie od siebie. 
  

Stosować alternatywnie w obrębie nieruchomości  gruntowej przy ul. Tysiąclecia 20 
 

1. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia czynszu dzierżawy części 
gruntu o wielkość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 
ubiegły, ogłoszonego komunikatem przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, przy czym stawka 
zwaloryzowana podlega zaokrągleniu do dziesiątek groszy wzwyż. 
2. Prawo, o którym mowa w ust. 1, Wydzierżawiający wykonuje przez złożenie Dzierżawcy raz w roku 
stosownego oświadczenia zawierającego w swej treści podanie podstawy wprowadzonej zmiany oraz 
określenie daty, od jakiej obowiązuje podwyższony czynsz dzierżawy. Podwyższony czynsz dzierżawy 
nie może obowiązywać wstecz. 
3. Wydzierżawiający nie będzie odpowiadał za szkody wyrządzone pojazdowi Dzierżawcy, 
zaparkowanego na części dzierżawionego gruntu, w wyniku działania sił przyrody oraz działania osób 
trzecich, tj. zalania, ognia, włamania, kradzieży bądź innych zdarzeń losowych. Wydzierżawiający nie 
będzie również odpowiadał za uszkodzenia pojazdów parkujących w bezpośrednim sąsiedztwie 
dzierżawionej przez Dzierżawcę części gruntu. 
 

§ 6 
Stosować alternatywnie dla nieruchomości  gruntowej na Targowiskach Miejskich 

 
1. Czynsz dzierżawy płatny będzie z góry do 15 dnia każdego miesiąca, bez względu na termin 
otrzymania faktury. Faktura zostanie wystawiona i doręczona Dzierżawcy na adres wskazany                        
w komparycji niniejszej umowy. 

Stosować alternatywnie w ust. 1 gdy najem rozpoczyna się w trakcie miesiąca: 
Czynsz dzierżawy rozpoczynający się w trakcie miesiąca płatny będzie w ciągu 14 dni od dnia 
protokolarnego przejęcia przedmiotu dzierżawy, nie później jednak niż do ostatniego dnia roboczego 
danego miesiąca bez względu na termin otrzymania faktury. 
2. Opłata eksploatacyjna płatna będzie z góry do 15 dnia każdego miesiąca, bez względu na termin 
otrzymania faktury. Faktura zostanie wystawiona i doręczona Dzierżawcy na adres wskazany                             
w komparycji niniejszej umowy. 

Stosować alternatywnie w ust. 1 gdy najem rozpoczyna się w trakcie miesiąca: 
Opłata eksploatacyjna rozpoczynająca się w trakcie miesiąca płatna będzie w ciągu 14 dni od dnia 
protokolarnego przejęcia przedmiotu dzierżawy, nie później jednak niż do ostatniego dnia roboczego 
danego miesiąca bez względu na termin otrzymania faktury. 
3. Opłaty niezależne od Wydzierżawiającego, o których mowa w § 4, płatne będą w terminie 14 dni od 
daty wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego, doręczonej w sposób opisany w ustępie 1 i 2 
niniejszego paragrafu. 
4. Czynsz dzierżawy, opłata eksploatacyjna oraz opłaty niezależne, Dzierżawca wpłacać będzie na 
rachunek Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych wskazany w fakturach. 
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu dzierżawy, opłaty eksploatacyjnej bądź opłat 
niezależnych, Wydzierżawiającemu służy prawo naliczenia odsetek za opóźnienie, zgodnie z przepisami. 
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych. 
7.  Wydzierżawiający wystawia faktury z określeniem Sprzedawcy jako: 
Gmina Dąbrowa Górnicza 
ul. Graniczna 21 
41 – 300 Dąbrowa Górnicza 
NIP  6292462689 
natomiast Wystawcy jako: 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 
ul. Tysiąclecia 20 
41 - 303 Dąbrowa Górnicza. 
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Stosować alternatywnie w obrębie nieruchomości  gruntowej przy ul. Tysiąclecia 20 
 

1. Czynsz dzierżawy płatny będzie z góry do 15 dnia każdego miesiąca, bez względu na termin 
otrzymania faktury. Faktura zostanie wystawiona i doręczona Dzierżawcy na adres wskazany w 
komparycji niniejszej umowy. 
 

Stosować alternatywnie w ust. 1 gdy najem rozpoczyna się w trakcie miesiąca: 
 

Czynsz dzierżawy rozpoczynający się w trakcie miesiąca płatny będzie w ciągu 14 dni od dnia 
protokolarnego przejęcia przedmiotu dzierżawy, nie później jednak niż do ostatniego dnia roboczego 
danego miesiąca bez względu na termin otrzymania faktury. 
2. Czynsz dzierżawy Dzierżawca wpłacać będzie na rachunek Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych wskazany w fakturach. 
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu dzierżawy, Wydzierżawiającemu służy prawo naliczenia 
ustawowych odsetek. 
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych. 
 

§ 7 
Stosować alternatywnie dla nieruchomości  gruntowej na Targowiskach Miejskich 

 
1. Dzierżawca obowiązany jest: 
a) używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z jej przeznaczeniem, 
b) przestrzegać przepisów BHP,  P. Poż., sanitarnych i innych związanych z prowadzoną działalnością na 
dzierżawionym gruncie, 
c) przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu oraz zdrowiu osób trzecich, 
które powstały na gruncie stanowiącym przedmiot dzierżawy, 
d) do przestrzegania przepisów Regulaminu Targowiska Miejskiego, na którym znajduje się dzierżawiona 
część gruntu, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy dzierżawy. 
2. Dzierżawca może dokonywać nakładów trwale podnoszących wartość przedmiotu dzierżawy 
wyłącznie za pisemną zgodą Wydzierżawiającego, na własny koszt i w zakresie uzgodnionym 
każdorazowo w formie pisemnej z Wydzierżawiającym. Poczynione na nieruchomości opisanej w § 1 
niniejszej umowy nakłady nie będą podlegać zwrotowi i wzajemnemu rozliczeniu. 
3. Ewentualne zmiany składu osobowego lub formy prawnej Dzierżawcy, dokonane w trakcie trwania 
umowy dzierżawy, są skuteczne wobec Wydzierżawiającego tylko po podpisaniu stosownego aneksu do 
umowy dzierżawy. W szczególności dopuszcza się możliwość wstąpienia w miejsce dotychczasowego 
Dzierżawcy (np. w związku z jego śmiercią, długotrwałą chorobą lub innymi przypadkami losowymi 
uniemożliwiającymi prowadzenie działalności) przez osoby mu bliskie, np. małżonek, wstępni, zstępni, 
rodzeństwo. 
4. Dzierżawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Wydzierżawiającego, nie może oddać gruntu ani jego 
części, jak również przekazywać go w jakiejkolwiek formie do korzystania przez osoby trzecie. 
 

 
Stosować alternatywnie w przypadku dzierżawy gruntu w obrębie nieruchomości przy                                 

ul. Tysiąclecia 20 
1. Dzierżawca obowiązany jest: 
a) używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z jej przeznaczeniem, 
b) przestrzegać przepisów BHP,  P. Poż., sanitarnych i innych związanych z prowadzoną działalnością na 
dzierżawionym gruncie, 
c) przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu oraz zdrowiu osób trzecich, 
które powstały na gruncie stanowiącym przedmiot dzierżawy, 
d) do przestrzegania przepisów Regulaminu Porządkowego obowiązującego na nieruchomości, na której 
znajduje się dzierżawiona część gruntu, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy dzierżawy, 
e) nie pozostawiać w pojeździe/pojazdach parkowanych na dzierżawionym gruncie żadnych 
wartościowych przedmiotów, bowiem Wydzierżawiający nie będzie za nie ponosił odpowiedzialności             
w przypadku ich kradzieży lub uszkodzenia, 
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f) ponieść koszty napraw dzierżawionego terenu w przypadku jeżeli potrzeba takich napraw wynika ze 
szkody powstałej z wyłącznej winy Dzierżawcy. 
2. Dzierżawca może dokonywać nakładów trwale podnoszących wartość przedmiotu dzierżawy 
wyłącznie za pisemną zgodą Wydzierżawiającego, na własny koszt i w zakresie uzgodnionym 
każdorazowo w formie pisemnej z Wydzierżawiającym. Poczynione na nieruchomości opisanej w § 1 
niniejszej umowy nakłady nie będą podlegać zwrotowi i wzajemnemu rozliczeniu. 
3. Ewentualne zmiany składu osobowego lub formy prawnej Dzierżawcy, dokonane w trakcie trwania 
umowy dzierżawy, są skuteczne wobec Wydzierżawiającego tylko po podpisaniu stosownego aneksu do 
umowy dzierżawy. W szczególności dopuszcza się możliwość wstąpienia w miejsce dotychczasowego 
Dzierżawcy (np. w związku z jego śmiercią, długotrwałą chorobą lub innymi przypadkami losowymi 
uniemożliwiającymi prowadzenie działalności) przez osoby mu bliskie, np. małżonek, wstępni, zstępni, 
rodzeństwo. 
4. Dzierżawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Wydzierżawiającego, nie może oddać gruntu ani jego 
części, jak również przekazywać go w jakiejkolwiek formie do korzystania przez osoby trzecie. 
  

§ 8 
Dzierżawca oświadcza, że nie jest / jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP ………………….... . 
 

§ 9 
Dzierżawca jest obowiązany, w terminie z nim uzgodnionym, udostępnić Wydzierżawiającemu obiekt 
handlowy usytuowany na dzierżawionym gruncie w celu dokonania: 
1) niezbędnych napraw lub remontów (w tym: doraźnych, awaryjnych, zabezpieczających, kapitalnych, 
modernizacyjnych lub innych) wykonywanych przez Wydzierżawiającego na nieruchomości gruntowej 
pozostającej w jego trwałym zarządzie. 
 

Nie stosować w obrębie nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 20. 
 

2) okresowego odczytu stanów zamontowanych liczników: energii elektrycznej oraz wody. 
 

§ 10 
Stosować alternatywnie dla nieruchomości  gruntowej na Targowiskach Miejskich 

 
1. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego umieszczać innych obiektów 
handlowych na terenie targowiska. O powyższą zgodę Dzierżawca winien zwrócić się do 
Wydzierżawiającego na piśmie. 
2. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego umieszczać reklam na jego terenie                  
i budynkach. O zgodę taką Dzierżawca winien zwrócić się na piśmie do Wydzierżawiającego. 
 

Stosować alternatywnie w obrębie nieruchomości  gruntowej przy ul. Tysiąclecia 20 
 

1. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego umieszczać innych pojazdów, 
przedmiotów lub materiałów w obrębie nieruchomości gruntowej przy ul. Tysiąclecia 20. O powyższą 
zgodę Dzierżawca winien zwrócić się do Wydzierżawiającego na piśmie. 
2. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego umieszczać reklam na jego terenie                
i budynkach. O zgodę taką Dzierżawca winien zwrócić się na piśmie do Wydzierżawiającego. 
 
                                                                                  § 11 
1. Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest wydać przedmiot dzierżawy w stanie nie 
pogorszonym, po uprzednim przywróceniu do stanu poprzedniego, w ostatnim dniu obowiązywania 
niniejszej umowy dzierżawy. Przedmiot dzierżawy należy przekazać protokolarnie przy współudziale 
stron. 
2. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu przedmiotu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązuje się do 
dokonania niezbędnych czynności zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. W przypadku 
uchylenia się przez Dzierżawcę od wykonania tego zobowiązania, Wydzierżawiający może dokonać 
przedmiotowych czynności osobiście lub zlecić ich wykonanie osobom trzecim, na koszt Dzierżawcy. 
3. O terminie zdania przedmiotu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest powiadomić 
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Wydzierżawiającego na 3 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy dzierżawy, celem 
powołania komisji i dokonania stosownych oględzin. 
4. W przypadku niedotrzymania przez Dzierżawcę powyższych warunków, Wydzierżawiający 
przeprowadzi oględziny i dokona odbioru przedmiotu dzierżawy we własnym zakresie a ewentualny 
protokół szkody, który sporządzi jednostronnie Wydzierżawiający, stanowić będzie podstawę do 
obciążenia Dzierżawcy kosztami poniesionych strat. 
 

Ustęp 5 stosować alternatywnie dla nieruchomości  gruntowej na Targowiskach Miejskich 
 

5.  Strony zgodnie ustalają, że w przypadku gdy przedmiot dzierżawy zajmowany jest przez Dzierżawcę, 
który utracił tytuł prawny do przedmiotu dzierżawy, Wydzierżawiający do czasu wydania przedmiotu 
dzierżawy naliczał będzie: 
-  do czasu złożenia przez Wydzierżawiającego pozwu do sądu o eksmisję z przedmiotu dzierżawy - 
wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z przedmiotu dzierżawy w wysokości 300% dotychczasowego 
czynszu dzierżawy i opłaty eksploatacyjnej netto za każdy miesiąc bezumownego korzystania                       
z przedmiotu dzierżawy. Wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości zgodnej              
z obowiązującymi przepisami, 
- po złożeniu przez Wydzierżawiającego pozwu do sądu o eksmisję z przedmiotu dzierżawy – przysługuje 
mu odszkodowanie za bezumowne korzystanie z przedmiotu dzierżawy w wysokości 300% 
dotychczasowego czynszu dzierżawy i opłaty eksploatacyjnej brutto za każdy miesiąc bezumownego 
korzystania z przedmiotu dzierżawy. 
 

Ustęp 5 stosować alternatywnie w obrębie nieruchomości  gruntowej przy ul. Tysiąclecia 20 
 

5.  Strony zgodnie ustalają, że w przypadku gdy przedmiot dzierżawy zajmowany jest przez Dzierżawcę, 
który utracił tytuł prawny do przedmiotu dzierżawy, Wydzierżawiający do czasu wydania przedmiotu 
dzierżawy naliczał będzie: 
-  do czasu złożenia przez Wydzierżawiającego pozwu do sądu o eksmisję z przedmiotu dzierżawy - 
wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z przedmiotu dzierżawy w wysokości 300% dotychczasowego 
czynszu dzierżawy netto za każdy miesiąc bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy. 
Wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi 
przepisami, 
- po złożeniu przez Wydzierżawiającego pozwu do sądu o eksmisję z przedmiotu dzierżawy – przysługuje 
mu odszkodowanie za bezumowne korzystanie z przedmiotu dzierżawy w wysokości 300% 
dotychczasowego czynszu dzierżawy brutto za każdy miesiąc bezumownego korzystania z przedmiotu 
dzierżawy. 

 
§ 12 

1. Umowę zawiera się na czas oznaczony do 3 (słownie: trzech) lat, tj. od dnia ……………… do 
dnia …................... . 
 

Stosować alternatywnie w przypadku zawierania umowy z nowym Dzierżawcą: 
 

2. Umowa wygasa w przypadku nieprzejęcia przedmiotu dzierżawy na podstawie protokołu, o którym 
mowa w § 2 ust. 2 w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
 

Stosować alternatywnie w przypadku zawierania umowy z tym samym Dzierżawcą: 
 

2. Strony oświadczają, że przedmiot dzierżawy znajduje się w posiadaniu Dzierżawcy a okres od 
dnia ……………. do dnia zawarcia niniejszej umowy rozliczony zostanie na warunkach zgodnych z jej 
postanowieniami / rozliczany będzie na warunkach zgodnych z postanowieniami  niniejszej umowy. 
 

Stosować alternatywnie dla nieruchomości  gruntowej na Targowiskach Miejskich 
 

3. W przypadku braku akceptacji przez Dzierżawcę corocznego podwyższania przez Wydzierżawiającego 
opłaty eksploatacyjnej, zgodnie z § 5 ust. 3, niniejsza umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu za uprzednim 
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1- miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym przez Wydzierżawiającego, którego bieg rozpoczyna się                
w dniu uzyskania przez Wydzierżawiającego wiedzy o odmowie podpisania aneksu, o którym mowa                    
w § 5 ust. 4. 
4. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę dzierżawy w trybie natychmiastowym,  w przypadku: 
- opóźnienia Dzierżawcy z zapłatą czynszu dzierżawy, opłaty eksploatacyjnej lub opłat niezależnych od 
Wydzierżawiającego za dwa pełne okresy płatności, 
- używania przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę w sposób sprzeczny z umową dzierżawy lub                      
z powszechnie obowiązującymi  przepisami prawa, 
- podnajmowania przedmiotu dzierżawy, będącego przedmiotem umowy lub jego części bez pisemnej 
zgody Wydzierżawiającego, 
-  zwrotu nieruchomości przez Gminę Dąbrowa Górnicza na rzecz byłego właściciela. 
5. Strony dopuszczają również możliwość wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy za 
porozumieniem stron. 
5a. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego wypowiedzenia w przypadkach 
uzasadnionych ważnymi przyczynami leżącymi po którejkolwiek ze stron. 
6. Za skrócenie okresu dzierżawy, zgodnie z warunkami umowy dzierżawy, Dzierżawcy nie przysługuje 
odszkodowanie. 
 

Stosować alternatywnie w obrębie nieruchomości  gruntowej przy ul. Tysiąclecia 20 
 

3. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę dzierżawy w trybie natychmiastowym,  w przypadku: 
- opóźnienia Dzierżawcy z zapłatą czynszu dzierżawy za dwa pełne okresy płatności, 
- używania przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę w sposób sprzeczny z umową dzierżawy lub                      
z powszechnie obowiązującymi  przepisami prawa, 
- podnajmowania przedmiotu dzierżawy, będącego przedmiotem umowy lub jego części bez pisemnej 
zgody Wydzierżawiającego, 
-  zwrotu nieruchomości przez Gminę Dąbrowa Górnicza na rzecz byłego właściciela. 
4. Strony dopuszczają również możliwość wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy za 
porozumieniem stron w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami występującymi                             
u którejkolwiek ze stron. 
5. Za skrócenie okresu dzierżawy, zgodnie z warunkami umowy dzierżawy, Dzierżawcy nie przysługuje 
odszkodowanie. 
 

§ 13 
1. Wydzierżawiający dopuszcza możliwość zawarcia z Dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy danego 
przedmiotu dzierżawy na okres do 3 (słownie: trzech) lat, jeżeli Dzierżawca wyrazi wolę zawarcia takiej 
umowy na piśmie w terminie nie krótszym niż 60 dni kalendarzowych przed końcem obowiązywania 
obecnej umowy dzierżawy, na warunkach określonych w ust. 2. 
2. Warunkiem zawarcia kolejnej umowy dzierżawy tego samego przedmiotu dzierżawy z tym samym 
Dzierżawcą jest uzyskanie przez Wydzierżawiającego, w imieniu Dzierżawcy i na jego wniosek, zgody  
właściwego organu  - Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza na jej zawarcie. 
3. Zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, o której mowa w ust. 1, musi być poprzedzone spisaniem 
protokołu uzgodnień przeprowadzonych przez Wydzierżawiającego z Dzierżawcą, w terminie nie 
późniejszym, niż 15 dni przed okresem wygaśnięcia dotychczasowej umowy dzierżawy. 
4. Zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nie będzie możliwe w przypadku nie uzyskania zgody 
właściwego organu  - Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza na jej przedłużenie na kolejny okres do 3 lat 
lub w przypadku istnienia jakichkolwiek zaległości Dzierżawcy z tytułu umowy dzierżawy na dzień 
spisania protokołu uzgodnień. 
5. W przypadku uchybienia przez Dzierżawcę któremukolwiek z warunków opisanych w ust. 1 – 4, 
zawarcie kolejnej umowy z Dzierżawcą nie będzie możliwe i z tego tytułu Dzierżawcy wobec 
Wydzierżawiającego nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
6. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do odmowy z ważnych przyczyn zawarcia z Dzierżawcą 
umowy  dzierżawy na kolejny okres, mimo spełniania warunków do jej zawarcia. Informacja o odmowie 
winna mieć formę pisemną skierowaną do Dzierżawcy najpóźniej na 14 (słownie: czternaście) dni przed 
okresem obowiązywania umowy. 

§ 14 
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Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej, wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy stronami będą 
dokonywane na piśmie i będą uważane za doręczone, jeżeli zostały doręczone osobiście, faxem, pocztą 
kurierską lub listem poleconym na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy dzierżawy. 
 

§ 15 
1. W przypadku gdy dzierżawiona część gruntu wykorzystywana jest w związku z działalnością 
gospodarczą Dzierżawcy, ustala się pobór opłaty, stanowiącej równowartość kwot euro, 
wskazanej w: 
a.  art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 
w przypadku, w jakim kwota świadczenia pieniężnego należnego Wydzierżawiającemu przewyższa 
wskazaną tam kwotę rekompensaty, 
b. art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności od przedsiębiorców – 
kontrahentów Gminy Dąbrowa Górnicza, w imieniu której działa MZBM i na warunkach określonych            
w ww. ustawie”. 
2.  Opłata należna jest w każdym przypadku transakcji handlowej, od dnia nabycia prawa do odsetek 
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, niezależnie od wysokości tych odsetek. 
3.  W przypadku, gdy zapłata z tytułu transakcji handlowej ustalona została w miesięcznych okresach 
|(lub innych), prawo do pobierania opłaty odnosi się do każdej niezapłaconej płatności odrębnie. 
4.   Równowartość kwot euro przeliczana jest na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez 
Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 
świadczenie pieniężne stało się wymagalne. 

 
§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.                                                
 

§ 17 
Zmiany, uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 
                                                      

§ 18 
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby 
Wydzierżawiającego.   
                          

§ 19 
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, 
przy czym stanowi ona  tajemnicę handlową i bez ważnych przyczyn nie może być udostępniana osobom 
trzecim przez żadną ze stron. 
 
 
 WYDZIERŻAWIAJĄCY:                                                                                   DZIERŻAWCA:                                                    


