
UMOWA  DZIERŻAWY / WZÓR 

 

zawarta w dniu ………………………. r.  roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: 

 

Nieruchomości – Brzeziny Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Piekarach 

Śląskich przy ul. Walentego Roździeńskiego 2A, posiadającą NIP 4980266392 oraz REGON 

366589650 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 

0000663392, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział 

X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5.865.000,00 

złotych; 

reprezentowaną przez : 

Krzysztofa Ślusarczyka – PREZESA ZARZĄDU, 

zwaną w dalszej części umowy – Wydzierżawiającym; 

a 

Panem / Panią zamieszkałym/łą w …………………….…… przy ul. ……………….., legitymującym/cą się 

dowodem osobistym ………………..wydanym dnia ………………………….r. przez …………………….. 

PESEL: ………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy – Dzierżawcą. 

 

§ 1 

1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem działek/ki o nr………………………… 

położonych/ej w Piekarach Śląskich  przy ……………………………………………………………………………...  

2. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem stanowiska garażowego oznaczonego 

numerem………………….przeznaczonego do parkowania samochodu osobowego. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy dzierżawy jest garaż o powierzchni ………………… m2 położony  

w Piekarach Śląskich na działkach/ce…………………………………………., wraz z zajętym pod 

zabudowę gruntem oraz terenem przylegającym, niezbędnym do korzystania z garażu.  

2. Dzierżawca oświadcza, że jest mu znany aktualny stan przedmiotu dzierżawy i nie zgłasza  

w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

 

 



§ 3 

1. Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu miesięcznie czynsz dzierżawny w 

wysokości 81,30 zł złotych netto za miesiąc. Do czynszu zostanie doliczony 23% podatku VAT, 

co daje łączną kwotę do zapłaty 100,00 złotych brutto za miesiąc. 

2. Czynsz obejmuje opłaty lokalne – podatek gruntowy oraz opłaty za użytkowanie wieczyste 

gruntu. 

3. Dzierżawca będzie wnosił na rzecz Wydzierżawiającego w terminie do 25-go dnia każdego 

miesiąca z góry czynsz dzierżawny, na rachunek bankowy PKO BP ……………………………………… 

4. W przypadku nieuiszczenia przez Dzierżawcę czynszu w terminie Wydzierżawiającemu należą 

się odsetki w wysokości ustawowej. 

5. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmian wysokości stawek czynszu związanych ze 

wzrostem stopy inflacji oraz w przypadku wzrostu kosztów utrzymania przedmiotu dzierżawy 

niezależnych od woli stron (podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenie) bez konieczności 

wypowiadania umowy w powyższym zakresie. Zmieniona stawka czynszu obowiązywać 

będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po pisemnym zgłoszeniu zmiany przez 

Wydzierżawiającego. W przypadku gdy Dzierżawca nie wyraża zgody na dokonaną podwyżkę, 

Wydzierżawiający może odstąpić od umowy  bez zachowania terminu wypowiedzenia, na 

podstawie jednostronnego oświadczenia woli ze skutkiem na pierwszy dzień miesiąca, w 

którym miałaby obowiązywać zaproponowana podwyżka.  

6. Zmiana wysokości czynszu dzierżawnego nie stanowi wypowiedzenie umowy. 

 

§ 4 

1. Dzierżawca zobowiązany jest do stałego utrzymywania czystości na terenie wokół garażu. 

2. Do obowiązków Dzierżawcy należy również odśnieżenie terenu przed garażem. 

3. Dzierżawca wykorzystywać będzie garaż na cele przechowywania samochodu osobowego. 

4. Dzierżawca nie może poddzierżawić, podnająć ani oddać do bezpłatnego używania 

przedmiotu     dzierżawy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 

 

§ 5 

Dzierżawca obowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt drobnych 

konserwacji garażu oraz zabezpieczyć przedmiot dzierżawy w zakresie ppoż. zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 



§ 6 

1. Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli 

Dzierżawca: 

a) dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności  i 

mimo pisemnego wezwania do zapłaty zaległości nie zostały uregulowane przez Dzierżawcę, 

b) używa przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową i jego przeznaczeniem, 

c) naruszył inne istotne postanowienia niniejszej umowy. 

2. W razie rozwiązania umowy w powyższym trybie Dzierżawca opuści wydzierżawiany teren w 

terminie 14 dni od otrzymania na piśmie wypowiedzenia. 

 

§ 7 

1. Umowa dzierżawy zostaje zawarta na czas nieokreślony, z mocą obowiązującą od dnia ………… 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia na podstawie jednostronnego oświadczenia woli. 

3. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za porozumieniem stron w każdym czasie. 

 

§ 8 

W razie rozwiązania umowy i nie dopełnienia przez Dzierżawcę obowiązku, o którym mowa                               

w § 6 ust. 2 Wydzierżawiającemu przysługuje prawo obciążenia Dzierżawcy opłatą za bezumowne 

korzystanie z dotychczasowego przedmiotu dzierżawy w wysokości 500% czynszu, jaki obowiązywał 

w dniu rozwiązania umowy. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem  

nieważności. 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 11 

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie 

właściwy miejscowo Sąd dla Wydzierżawiającego. 



 

§ 12 

 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 Dzierżawca               Wydzierżawiający 

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


