UMOWA DZIERŻAWY nr ………………..
zawarta w dniu …………………….roku pomiędzy:
Gminą Unisław reprezentowana przez:
Wójta Gminy - Pana Jakuba Danielewicz
zwaną w dalszej części „Wydzierżawiającym”
a
……………………………………….zam. ……………………………….
zwanym dalej „Dzierżawcą”,
o następującej treści:
§1
1.Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę część nieruchomości o powierzchni 1,35 ha położoną
w miejscowości Głażewo, obręb Głażewo, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 51/1,
KW14248.
2.Dzierżawca dzierżawi grunt wyłącznie w celu uprawy rolnej i nie wolno mu korzystać z tego gruntu
w inny sposób.
3. Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymywania przedmiotu dzierżawy zgodnie z zasadami
prawidłowej gospodarki rolnej.
4. Granica dzierżawionej działki zaznaczona jest kolorem czerwonym na kopii mapy stanowiącej
załącznik do niniejszej umowy.
§2
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony – na okres 3 lat i obowiązuje od dnia
………………….do dnia……………………..
§3
1. Dzierżawca jest zobowiązany płacić czynsz dzierżawy w wysokości …………….zł
(słownie:……………………………….) - rocznie .
2. Czynsz roczny dzierżawny płatny jest jednorazowo do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego
( z góry za dany rok) na konto tut. Urzędu:
Bank Spółdzielczy Toruń 34 9511 0000 2004 0016 4627 0001.
W przypadku nie zapłacenia należności w terminie, Dzierżawca zobowiązuje się do zapłacenia
odsetek ustawowych.
3. Podwyżka czynszu w trakcie trwania umowy dzierżawy jest dopuszczalna raz w roku z mocą od 1
stycznia w wysokości wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku bieżącego w
stosunku do I półrocza roku poprzedniego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego pod warunkiem pisemnego powiadomienia Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego
bez konieczności zmiany umowy.

§4
1. Dzierżawca zobowiązany jest utrzymywać przedmiot dzierżawy w należytym porządku zachowując
wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.
2. Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia obciążeń publiczno-prawnych związanych
z przedmiotem dzierżawy – podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego
posiadaniem, a także kosztów ubezpieczenia obowiązkowego.
3. Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej
do używania ani go poddzierżawiać.
4. W razie naruszenia powyższego obowiązku wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez
zachowania terminów wypowiedzenia.
5. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić nieruchomość
Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym.

§5
Każda ze stron ma prawo wcześniejszego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem do chwili zbioru
uprawy, nie później jednak niż do 30 października.
§6
Wydzierżawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli dzierżawionego terenu pod
względem jego wykorzystania zgodnie z treścią niniejszej umowy.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§9
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wydzierżawiający
............................................…

Dzierżawca
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