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Projekt umowy  

UMOWA DZIERŻAWY nr ……………. 

 

zawarta w dniu ……………. pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie,  

zwanym dalej Wydzierżawiającym 

 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………….………… 

a: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

 ( dane rejestrowe podmiotu, adres siedziby, NIP, REGON ) 

 

zwanym dalej Dzierżawcą 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest wydzierżawienie gruntu pod działalność ……….. 

o powierzchni 12m2 na działce nr 5/11 opisanej w księdze wieczystej LU1I/00316608/8 

położonej w Lublinie przy ul. Chodźki w rejonie przystanku MPK numer 1722. 

2. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem gruntu, o którym mowa w ust. 1.  

3. Wydzierżawiający zastrzega sobie bezwzględny zakaz sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz środków odurzających w prowadzonym przez Dzierżawcę punkcie 

a Dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania tego zakazu. 

4. Dzierżawca zobowiązany jest do stałego utrzymywania czystości i ochrony 

wydzierżawionego terenu. 

 

§2 

1. Dzierżawca z tytułu niniejszej umowy będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz liczony 

w ten sposób, że stawka netto za m2 wyłoniona w drodze przetargu jest mnożona przez 

dzierżawioną powierzchnię. Miesięczny czynsz za dzierżawę określa się w wysokości: 

…….. ( słownie: ….) netto plus obowiązująca stawka podatku VAT.  

2. Dzierżawca będzie płacił czynsz miesięcznie z góry, na podstawie otrzymanej faktury 

wysyłanej pod adres siedziby firmy, przelewem w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia, 

na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 

3. Zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu 

nieterminowego regulowania czynszu lub powstałych szkód z winy Dzierżawcy, jest 

wpłacona na rachunek Uniwersytetu w Banku PKO BP Oddział w Lublinie  

nr: 94 102031470000830200846188,  w dniu podpisania umowy, kaucja w wysokości 

podwójnego czynszu brutto tj. ………. ………………. Wpłacona kaucja zostanie zwrócona 

po rozwiązaniu umowy. 

4. Strony przyjmują za dzień zapłaty datę wpływu należności na konto 

Wydzierżawiającego. 
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§ 3 

1. Wydzierżawiający ma prawo do jednostronnej zmiany stawki czynszu, określonej  

w § 2 ust. 1, uwzględniając zmiany stawki podatku od nieruchomości, podatku VAT, 

oraz wskaźnika inflacji cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zmiana stawki czynszu 

dokonywana z powyższych przyczyn nie może być częstsza niż raz na kwartał i nie 

wymaga aneksowania umowy ani wypowiadania warunków określonych w § 2 ust. 1. 

2. Każdorazową zmianę czynszu, o której mowa w ust. 1 notyfikuje Wydzierżawiający  

w dodatkowej informacji pisemnej towarzyszącej wystawianej fakturze. 

 

§ 4 

Dzierżawca nie ma prawa oddania dzierżawionego terenu w poddzierżawę, bądź do 

bezpłatnego używania osobom trzecim. 

§ 5 

Podatki i opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Dzierżawcę. 

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikłe między stronami rozstrzyga właściwy dla siedziby 

Wydzierżawiającego sąd powszechny. 

 

§ 7 

1. Umowa może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu w każdym czasie w trybie 

porozumienia stron. 

2. Umowa może ulec rozwiązaniu za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia przez 

każdą ze Stron, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca, w przypadku: 

a) zmiany przeznaczenia gruntu na realizację zadań statutowych Wydzierżawiającego 

b) zakończenia działalności Dzierżawcy 

3. Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy bez 

wypowiedzenia, jeżeli Dzierżawca zalega z należnym czynszem za jeden pełny okres 

płatności i pomimo wezwania do zapłaty nie uregulował należności w wyznaczonym 

terminie. 

4. Wezwanie do zapłaty wysłane na adres Dzierżawcy wskazany w umowie, a nie podjęte 

uważa się za doręczone. 

5. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia może nastąpić także w przypadku naruszenia 

warunków umowy- w szczególności § 1 ust. 3 oraz § 2 ust. 3 i § 4, prowadzenia 

działalności niezgodnej z niniejszą umową lub wpisem do rejestru działalności 

gospodarczej. 

6. Dzierżawca jest zobowiązany do opuszczenia i przywrócenia dzierżawionego gruntu do 

stanu pierwotnego w terminie do 5 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.  

7. W przypadku, gdy Dzierżawca nie dokona czynności o których mowa w ust. 6, 
Wydzierżawiający przywróci  teren do stanu poprzedniego na jego koszt  . 
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§ 8 

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 

§ 9 

Umowa dzierżawy wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą  

od …. stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020r. 

 

 

 § 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Wydzierżawiającego, jeden egzemplarz dla Dzierżawcy. 

 

                     Wydzierżawiający:                                                     Dzierżawca: 


