
UMOWA DZIERŻAWY z dnia: ................................. 2015r. 

 

Zawarta pomiędzy: 

 Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji, pl. Reymonta 5, 59 – 500 Złotoryja,  

NIP 694-000-72-83, reprezentowanym przez: 

- Dyrektora: Zbigniewa Gruszczyńskiego, 

- Gł. Księgową: Ewę Saluszewską, zwanym w dalszej części umowy Użyczającym, a 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Reprezentowanym przez: 

- ................................................................................ 

- ................................................................................ zwanym w dalszej części umowy Biorącym. 

Strony ustaliły, co następuje: 

§1. 

Przedmiotem użyczenia są: 

1/ Budynek ‘Pałacyku’ nad zalewem złotoryjskim. 

2/ Teren parkingowy przy ‘Pałacyku’ ogrodzony barierkami i wyłożony kostka wraz z dojazdem od 

strony ‘Pałacyku’. 

3/ Ogródek gastronomiczny znajdujący się naprzeciw ‘Pałacyku’, wyłożony kostką. 

4/ Dwa tereny zielone: przy wejściu głównym do ‘Pałacyku’ oraz za ogródkiem gastronomicznym 

w kierunku stadionu KS Górnik Złotoryja do końca barierek ogradzających parking przy 

‘Pałacyku’. 

§2. 

1/ Przedmiot najmu wizualizuje ‘Mapka Terenu’, która jest integralną częścią niniejszej umowy. 

2/ Przedmiot najmu znajduje się w granicy działki obrębu nr 2 oznaczony nr 4 o pow. 50245m2, dla 

której to działki w Sądzie Rejonowym w Złotoryi prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 13488. 

§3. 

1/ Użyczający przekazuje Biorącemu przedmiot użyczenia określony w §1 na czas nieokreślony. 

2/ Umowa dzierżawy może być rozwiązana za pisemnym trzymiesięcznym wypowiedzeniem przez 

każdą ze stron bez podania przyczyny wypowiedzenia. 

§4.  

Użyczający i Biorący ustalają, że przedmiot użyczenia wymieniony w §1 wykorzystywany będzie 

przez Biorącego na cele zgodne z jego działalnością statutową. 



§5. 

Użyczający zastrzega sobie prawo do swobodnego korzystania z dwóch pomieszczeń 

magazynowych znajdujących się na parterze, za kratą budynku ‘Pałacyk’ nad zalewem od strony 

zalewu, tuż pod tarasem I piętra.  

§6. 

Użyczający zezwala Biorącemu  na podnajem przedmiotu użyczenia osobom trzecim do 

użytkowania bez zgody Użyczającego ale zgodnie z prowadzoną przez Biorącego działalnością 

statutową. 

§7. 

Biorący ponosi całkowitą odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa, ochrony p-poż. i za stan 

przedmiotu najmu przekazanego do użytkowania zgodnie z Mapką Terenową. 

§8. 

Biorący pokrywa wszystkie koszty związane z prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem 

przedmiotu najmu, a w szczególności: 

1/ opłaty za energie elektryczną, wodę, ścieki, śmieci. 

2/ opłaty za TV, Internet, Zaiks itp. 

3/ opłaty z tytułu utrzymania czystości (sprzątanie, koszenie terenu zielonego). 

4/ opłaty z tytułu podatku od nieruchomości. 

5/ opłaty z tytułu remontów, napraw  bieżących w obiekcie i wokół obiektu ‘Pałacyk’. 

§9. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz przepisy kodeksu cywilnego, a także kodeksu postępowania cywilnego. 

§10. 

1/ Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

2/ Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

UŻYCZAJĄCY:                                                                 BIORĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 


