UMOWA DZIERŻAWY nr
Zawarta w dniu
r. w pomi ędzy
Nadleś nictwem Mi ę kinia reprezentującym Skarb Pa ństwa z siedzib ą w Mi ękini przy
ul. Sportowej 2, 55-330 Mi ękinia, zwanym w dalszej tre ści umowy „Wydzierżawiającym",
reprezentowanym przez:
1. Waldemara Zaremb ę — Nadleśniczego,
2. Sylwi ę Kosowską — Główny Ksi ęgowy;
zwanym w dalszej tre ści umowy „Wydzierżawiaj ącym"
a
z siedzib ą w
wpisanym do Rejestru
Przedsi ębiorców prowadzonego przez S ąd Rejonowy
pod numerem KRS
NIP
, REGON
, reprezentowanym przez:
1.
zwanym w dalszej tre ści umowy „Dzierżawcą".

Preambuła
Zważywszy, że obszar oznaczony w ewidencji gruntów jako dzia łka 356/1 oraz 357 obr ęb Stró ża,
gmina Mietków, w części będącej przedmiotem niniejszej umowy, a opisanym w § 1 ust. 1,
przeznaczony jest na tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego, a Dzier żawca
spełnił warunki okreś lone w Umowie przyrzeczenia zawarcia umowy dzier żawy
nr ZZ.2217.33.2018 z dnia , tj. uzyska ł / dokonał:
1. koncesję na wydobycie kopalin ze złoża „Stróża Północ" wydan ą przez Marsza łka
Województwa Dolno śląskiego nr
z dnia (zn.spr.
) obowiązuj ącą od dnia .... Tj.
od dnia w którym sta ła si ę prawomocna do dnia
2. decyzj ę Starosty Powiatu Wrocławskiego nr
z dnia
zezwalaj ącą na wyłączenie
gruntów rolnych z produkcji rolnej zgodnie z art. 11 w zw. z art. 5 Ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów rolnych i le śnych [tj. z dnia 26 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1161) z po ź. zm];
3. decyzję Starosty Powiatu Wrocławskiego nr
z dnia
nakładaj ącą na Dzierżawcę
obowi ązek rekultywacji gruntów - art. 20 w/w Ustawy o ochronie gruntów rolnych i le ś nych;
4. pomiaru geodezyjnego gruntów b ęd ących przedmiotem ww. umowy oraz wskaza ł
i w czytelnym sposób oznakował granice przedmiotu umowy, a dokumentacj ę z ww.
czynności przekazał Wydzierżawiającemu.
Strony zawieraj ą Umowę o następującej tre ści:
§1
1. W oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 wrze śnia 1991 roku o lasach [tj. z dnia 22 listopada
2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 6)] oraz zgod ę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pa ństwowych we Wrocławiu zn.spr. ZS.2217.1.157.2019 z dnia 16 wrze ś nia 2019 r.,
Wydzierżawiający wydzierżawia Dzierżawcy grunt stanowi ącą własność Skarbu Pa ństwa
w zarządzie Nadleś nictwa Mi ękinia, położony w granicach nast ępuj ących działek:
powierzchnia
[ha]

fp

powiat

gmina

obrę b

dz. ew.

użytek

KW

leś nictwo

1

wrocławski

Mietków

Stró ża

366/1

Rillb

WR1S/00
025383/6

Wawrze ńczyce

321c

1,4712

2

wrocławski

Mietków

Stróża

357

Rillb

WR1S/00
025383/6

Wawrze ńczyce

322d

4,5400
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oddz.

3

wrocławski

Mietków

Stróża

357

PsIV

WR1S/00
025383/6

Wawrze ńczyce

322f

0,5700

4

wrocławski

Mietków

Stróża

357

LIII

WR1S/00
025383/6

Wawrze ńczyce

322g

0,7600

Razem:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

7,3412

w celu prowadzenia powierzchniowej eksploatacji z łoża kruszywa naturalnego (piaski i żwiry)
„Stró ża Północ".
Dzierżawca zobowiązany jest eksploatowa ć złoże w granicach dzier żawy, z zachowaniem
pasów ochronnych okre ś lonych w przepisach szczególnych.
Granice nieruchomo ści, o której mowa w ust. 1 oznaczono na za łączonej mapie gospodarczej,
która jest integraln ą częś ci ą niniejszej umowy.
Wydzierżawiaj ący oświadcza, że przedmiot dzierżawy jest wolny od jakichkolwiek obci ążeń na
rzecz osób trzecich, które mog łyby ogranicza ć jego używanie przez Dzierżawcę .
Umowa zostaje zawarta na czas nieokre ś lony i obowi ązuje od dnia podpisania umowy.
Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi za łącznik do niniejszej umowy.
Zwrot przez Dzierżawcę dzierżawionego gruntu, nast ąpi w formie protokolarnej.
Dzierżawca, stosownie do zapisów art. 22 ust. 2, w zwi ązku z art. 20 ust. 2 pkt. 1 Ustawy
z- dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne [tj. z dnia 8 pa ździernika 2020 r.
(Dz.U. z 2020r. poz. 2052), ze :zm.] zobowi ązuje si ę na własny koszt zg łaszać właściwemu
staroście wszelkie zmiany danych obj ętych ewidencj ą gruntów i budynków, w terminie do
30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian.
W terminie 30 dni od dnia zg łoszenia zmian, o których mowa w ust. 7, Dzier żawca zobowi ązuje
si ę powiadomi ć o tym Wydzierżawiaj ącego, załączaj ąc jednocze ś nie potwierdzenie złożenia
wniosku o dokonanie zmian, wraz z kompletn ą dokumentacj ą geodezyjną.

§2
zł tj. wg
I. Ustala si ę czynsz miesi ęczny płatny z góry za dzierżawę gruntu w wysoko ści
stawki jednostkowej
zł netto za 1 m 2. Stawka miesięczna czynszu b ędzie waloryzowana
, w oparciu o ś rednioroczny wska źnik
przez Nadle ś nictwo raz w roku, począwszy od roku
konsumpcyjnych
za
poprzedni
rok,
og
łaszany przez Prezesa G łównego
cen towarów [usług
Urzędu Statystycznego.
2. Stawka czynszu dzierżawy ustalona została w drodze postępowania przetargowego i stanowi
zwaloryzowan ą o wskaźnik cen towarów i us ług konsumpcyjnych, og łaszany przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, za okres obowi ązywania umowy przyrzeczenia, warto ść
czynszu miesi ęcznego zaproponowanego przez Dzierżawcę (załącznik w postaci dokumentów
z przetargu).
3. Ustala się , że czynsz za dzierżawę gruntu liczony b ędzie za pełne miesi ące, począwszy od
dnia zawarcia umowy.
4. Zapłata czynszu uiszczona zostanie przelewem na rachunek bankowy Wydzier żawiaj ącego, na
podstawie wystawionej przez Wydzier żawiaj ącego faktury, na której ka żdorazowo podany
będzie numer konta bankowego Wydzier żawiaj ącego. Dzierżawca zobowi ązuje się do zapłaty
faktury w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
5. Czynsz powiększa si ę o podatek VAT w wysoko ści ustawowej.
6. Dzierżawca oświadcza, że upoważnia Wydzierżawiaj ącego do wystawiania faktur bez podpisu
i wysyłania ich pocztą lub drog ą elektroniczn ą, po podpisaniu porozumienia o fakturze
elektronicznej.
7. Uchybienie terminu okre ślonego w ust. 4 spowoduje naliczenie odsetek za zw łokę w wysoko ści
ustawowej za opó źnienia w transakcjach handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdzia łaniu nadmiernym opó źnieniom w transakcjach handlowych
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z uwzgl ędnieniem zapisów § 6 ust. 4d. Przy czym za dzie ń zapłaty uważa si ę dzień wpływu
ś rodków na konto Wydzier żawiaj ącego.
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności , Dzierżawca zobowi ązany jest (obok odsetek
o których mowa w ust. 7) do zap łaty Wydzierżawiaj ącemu bez konieczno ści wzywania,
rekompensaty za koszty odzyskiwania nale żnoś ci zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdzia łaniu nadmiernych opó źnień w transakcjach handlowych.
9. Zmiana/waloryzacja wysoko ści czynszu nastąpi w formie pisemnego powiadomienia, poprzez
umieszczenie informacji na fakturze, obejmuj ącej czynsz w zmienionej wysoko ści, bez
konieczności zmiany tre ści umowy.
§3
1. Dzierżawca zobowi ązany jest do ponoszenia wszelkich świadcze ń publicznoprawnych
związanych z wydzierżawieniem gruntu, a w szczególno ści należnego podatku.
2. Dzierżawca zobowi ązany będzie równie ż do ponoszenia wszelkich ci ężarów mog ących
powsta ć w zwi ązku z korzystaniem z przedmiotu umowy dzier żawy.
3. Dzierżawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Wydzierżawiaj ącego o każdej
zmianie w zakresie dokumentów dotyczących eksploatacji złoża (decyzji, koncesji, zezwole ń ).
4. Wydzierżawiaj ący oświadcza, a Dzierżawca przyjmuje do wiadomo ści, że grunty o których
mowa w § 1 ust 1 nie będ ą mogły być przedmiotem sprzeda ży ani zamiany przez okres
obowiązywania umowy.
5. Dzierżawca o świadcza że zobowiązuje si ę korzysta ć z gruntu w granicach wynikaj ących
z niniejszej umowy.
6. Dzierżawca zobowiązuje si ę prowadzi ć eksploatacj ę złoża zgodnie z warunkami okre ślonymi
w Koncesji oraz zgodnie z prawem górniczym.
7. Dzierżawca nie może wznosi ć na dzierżawionych gruntach budynków lub budowli.
8. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiaj ącego zmieniać rodzaju u żytkowania
dzierżawionego gruntu.
9. Dzierżawca obowi ązany jest na okres trwania umowy dzierżawy zabezpieczyć przedmiot
- dzierżawy i swoje mienie na własny koszt i własnym staraniem, a tak że ubezpieczyć przedmiot
dzierżawy w zakresie, w jakim uzna to za stosowne.
10. Dzierżawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania na dzierż awionej nieruchomo ści
i nieruchomo ściach przyległych — przepisów przeciwpo żarowych, ochrony ś rodowiska, ochrony
przyrody, przepisów o szkodnictwie le ś nym i polnym, przepisów o ochronie gruntów rolnych i
leśnych, przepisów o ochronie zabytków, ustawy o odpadach oraz innych przepisów.
11. Dzierżawca zobowi ązuje si ę korzysta ć z przedmiotu dzierżawy w sposób niezakłócaj ący
w jakiejkolwiek mierze korzystania z gruntów s ąsiednich, w szczególno ś ci zobowiązuje się nie
zanieczyszcza ć gruntów s ąsiaduj ących z dzierżawionym gruntem.
12. Dzierżawca ponosi odpowiedzialno ść za ewentualne szkody, jakie mog ą zostać wyrządzone
w obrębie przedmiotu dzierżawy, jak równie ż w obrębie innych nieruchomo ści, w zwi ązku
z działalnością Dzierżawcy.
13. Dzierżawcy nie wolno składowa ć jakichkolwiek odpadów na dzierżawionym gruncie.
14. Wydzierżawiony grunt nie mo że być, bez pisemnej zgody Wydzier żawiaj ącego, użyczany ani
oddany w najem czy dzierżawę osobom trzecim.
15. Teren dzierżawionego gruntu, jak równie ż tereny bezpo ś rednio przyleg łe, Dzierżawca będzie
utrzymywał na własny koszt w stałym porządku i czystości.
16. Dzierżawca zobowi ązany jest do współdziałania w celu zapobiegania po żarom na terenach
leś nych i w s ąsiedztwie lasów oraz ograniczania skutków po żarów.
17. Wszystkie warunki okre ślone w § 3 ust. 1-16, wykona ć pod bezpo ś rednim nadzorem
leśniczego Leśnictwa Wawrze ń czyce.
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§4
Wydzierżawiaj ący nie ponosi odpowiedzialno ści za:
1. zdarzenia zaistnia łe w czasie prowadzenia prac inwestycyjnych i powstałych z przyczyny
eksploatacji Złoża, w wyniku których doszłoby do utraty życia, zdrowia albo uszkodzenia cia ła
lub mienia osób uczestnicz ących w pracach zwi ązanych z eksploatacj ą Złoża i osób trzecich,
2. wykonanie prac inwestycyjnych i eksploatacj ę niezgodnie z obowi ązuj ącymi Dzierżawcę
branżowymi przepisami prawa, normami i in., ani za wszelkie szkody wyrz ądzone z tego tytu łu.
3. ewentualne szkody w nieruchomo ści powstałe w wyniku działania sił przyrody lub innych,
niezawinionych przez Wydzier żawiaj ącego, w tym wynikaj ących ze stanu technicznego innych
obiektów.
4. ewentualne wypadki powsta łe w zwi ązku z eksploatacj ą gruntu opisanego w § 1 ust I.
5
Wydzierżawiaj ący ma każdorazowo prawo do kontroli przedmiotu dzier żawy.
§6
1. Umowa może zosta ć rozwi ązana na zasadzie porozumienia stron.
2. W czasie trwania umowy dzierżawy, każda ze stron mo że j ą wypowiedzie ć bez podania
przyczyny z zachowaniem dwunastomiesi ęcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec miesi ąca kalendarzowego.
3. Wypowiedzenie umowy składa si ę w formie pisemnego o świadczenia strony.
4. Umowa dzierżawy może być jednostronnie i bez zachowania okresu wypowiedzenia
rozwiązana przez Wydzierżawiaj ącego, jeżeli Dzierżawca:
a) wykorzystuje przedmiot umowy niezgodnie z celem, na jaki umowa zosta ła zawarta,
b) nie realizuje prac, dla których grunt zosta ł wydzierżawiony;
c) narusza warunki umowy okre ślone w § 3, § 5, § 7,
d) nie wpłaca czynszu za dzier żawę , a zwłoka przekracza 3 miesi ące od terminu okre ś lonego
w § 2 ust. 4.
5. Wydzierżawiaj ący zastrzega sobie prawo rozwi ązania niniejszej umowy dzier żawy w wyniku
wej ścia w życie przepisów o reprywatyzacji, o ile realizacja tych przepisów b ędzie wymagała
rozwiązania umowy.
. W przypadku rozwi ązania umowy, Wydzierżawiaj ący nie ponosi odpowiedzialności za szkod ę,
jaką poniósł Dzierżawca w zwi ązku z dokonaniem nakładów inwestycyjnych na przedmiot
dzierżawy, jak równie ż w zakresie utraconych przez niego w wyniku rozwi ązania umowy
korzyści oraz nie jest zobligowany do zwrotu poczynionych przez Dzier żawcę na przedmiot
dzierżawy nakładów koniecznych i u żytecznych oraz zapłaconego lub naliczonego czynszu
dzierżawnego za dany miesi ąc.
Na Dzierżawcy ci ąży obowi ązek zdj ęcia i zgromadzenia, na swój koszt, wierzchniej warstwy
gleby, która zostanie wykorzystana do zrekultywowania gruntów b ęd ących przedmiotem
dzierżawy.
8. Dzierżawca zobowi ązany jest przeprowadzi ć rekultywacj ę dzierżawionych gruntów zgodnie
z uzyskaną Decyzj ą Starosty Powiatu Wrocławskiego.
9. Rekultywacj ę uznaje si ę za zako ń czoną po wydaniu przez właściwy organ administracyjny
ostatecznej decyzji o uznaniu rekultywacji za zako ń czoną.
10. Protokolarny zwrot przedmiotu dzier żawy może nastąpi ć po zakoń czonej rekultywacji.
11. Po rozwi ązaniu umowy, je żeli nie doszło do protokolarnego zwrotu przedmiotu dzier żawy,
w szczególności wobec niezako ń czenia rekultywacji gruntu, za ka żdy rozpoczęty miesi ąc
opóźnienia Dzierżawca zobowi ązany będzie do zap łaty na rzecz Wydzierżawiaj ącego kary
umownej w wysoko ści stanowi ącej dwukrotno ść stawki czynszu określonej w § 2 ust. 1.
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12. Dzierżawca zastrzega sobie mo żliwość dochodzenia ewentualnego odszkodowania
w wysokości przewyższaj ącej wysoko ść kary umownej opisanej w ust. 11.
1. Za ewentualne szkody, jakie mog ą być wyrządzone na gruntach Wydzier żawiaj ącego
będących przedmiotem umowy (ewentualnie gruntach s ąsiednich) przez Dzier żawcę lub
podmioty, którymi si ę posługuje, odpowiada Dzier żawca, który jest zobowi ązany do ich
naprawienia w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Lasach.
2. Oszacowanie szkód zostanie okre ś lone w protokole spisanym przez przedstawicieli obu stron,
a w przypadku, gdy Dzier żawca uchyla ć si ę będzie od spisania protoko łu ustalaj ącego szkody,
Wydzierżawiaj ący uprawniony b ędzie dochodzi ć od Dzierżawcy pokrycia szkód na podstawie
jednostronnego protokołu.
8
1. Dzierżawca zobowi ązuje si ę przed dniem podpisania niniejszej umowy, wp łaci ć na rachunek
bankowy wskazany przez Wydzierżawiaj ącego kaucj ę w wysokości
złotych (słownie:
złotych), stanowi ącą dwunastokrotno ść czynszu miesi ęcznego brutto w roku
zawarcia umowy, Kaucja s łuży zabezpieczeniu roszczeń Wydzierżawiaj ącego mog ących
wynikn ąć z niniejszej Umowy. Za datę wpłaty kaucji, o której mowa w zdaniu pierwszym,
przyjmuje si ę datę uznania środków na rachunku bankowym Wydzier żawiaj ącego.
2. Kaucja pozostanie do dyspozycji Wydzier żawiaj ącego przez cały okres obowiązywania umowy,
z uwzględnieniem § 6 ust. 9 i 10 umowy, a także przez okres 3 miesi ęcy od dnia zwrotu
nieruchomości, zgodnie z § 6 niniejszej umowy.
3. Z kaucji Wydzierżawiaj ący ma prawo potrąci ć w szczególno ści następujące należności:
a. zaległy czynsz J inne op łaty oraz należności, do ponoszenia których Dzierżawca
zobowi ązany jest prawem lub niniejsz ą umową wraz ze stosownymi odsetkami;
b. kary umowne oraz odszkodowania wraz ze stosownymi świadczeniami publiczno-prawnymi
związanymi z Nieruchomo ścią oraz odsetkami, koszty sporz ądzenia protokołu, o którym
mowa w § 7 ust. 2
c. inne nale żności wynikaj ące z realizacji umowy.
4. Kaucja podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikaj ącymi z umowy rachunku bankowego, na
którym będzie przechowywana, pomniejszona o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowych.
9
1. Dzierżawca zobowi ązany jest informowa ć Wydzierżawiaj ącego o zmianie sytuacji finansowej
prowadzonego przedsi ębiorstwa, która mo że prowadzi ć do niewywi ązywania si ę przez
Dzierżawcę ze zobowi ąza ń wynikaj ących z niniejszej umowy. W szczególno ści Dzierżawca ma
obowiązek informowa ć Wydzierżawiaj ącego o:
a) wszczęciu przeciwko niemu post ępowania zabezpieczaj ącego b ąd ź egzekucyjnego,
b) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
2. Naruszenie obowi ązków okre ś lonych w ust. 1 uprawnia Wydzier żawiaj ącego do dochodzenia
od Dzierżawcy odszkodowania w wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzy ści.
3. Wydzierżawiaj ący może niniejszą umowę rozwi ązać ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku, gdy Dzierżawca zostanie zagro żony lub obj ęty formalnym post ępowaniem na
wypadek niewypłacalności Dzierżawcy (postępowanie upadłościowe, zabezpieczaj ące,
egzekucyjne, itp.).

*10
1. Wszelkie zmiany postanowie ń niniejszej umowy oraz jej wypowiedzenie wymagaj ą dla swojej
ważności zachowania formy pisemnej. Zmiany umowy b ędą dokonywane w formie aneksów do
niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie wskazuj ą, że zobowi ązuj ą się do bezzwłocznego informowania o ka żdej
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3.
4.
5.
6.

zmianie swojego adresu. O świadczenie przesłane na wskazany przez stron ę adres przyjmuje
si ę za skutecznie dor ęczone najpóźniej w 14 dniu od dnia nadania przesyłki listem poleconym
u operatora pocztowego, bez wzgl ędu na fakt, czy strona odbierze przesy łkę . Zwrócon ą przez
operatora pocztowego przesyłkę dołącza si ę do akt sprawy, przyjmuj ąca skutecznie
doręczoną.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maj ą
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynik łe przy wykonywaniu niniejszej umowy rozstrzyga ć będzie sąd
powszechny wła ściwy dla siedziby Wydzierżawiaj ącego.
Wszystkie załączniki opisane w § 12, stanowi ą integraln ą część niniejszej umowy.
Koszt zawarcia niniejszej umowy ponosi Dzier żawca.

§ 11
Umowę spisano w pi ęciu, jednobrzmi ących egzemplarzach, z których otrzymuj ą:
1. Nadle ś nictwo Mi ę kinia — 1 egz.,
2
§ 12
Załączniki:
1 Mapa gospodarcza w skali 1:5000,
2. Protokół przekazania przedmiotu dzier żawy,
3. Projekt zagospodarowania terenu,
4. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mietków,
5. Kopia koncesji na wydobycie kopalin ze złoża „Stró ża Północ" wydan ą przez Marszałka
z dnia (zn.spr.
Województwa Dolno ś l ąskiego nr
);
z dnia
zezwalaj ącą na
6. Kopia decyzji Starosty Powiatu Wroc ławskiego nr
wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej;
z dnia
nakładaj ącą na
7. Kopia decyzji Starosty Powiatu Wroc ławskiego nr
Dzierżawcę obowi ązek rekultywacji gruntów.
Dzierżawca

Wydzierżawiaj ący

1

2
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