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31 rnarca 2014 r. w ezerni§ew{e, porrrĘdzy:
1} g.miF 9rjlTi.lllo reprezentoraną pn ez p. ZĘniewa Sujaka - Zmtępę Burmistr.a

Miasta i Gminy P:rlęjryo, dżdającąo na p<idstawie pełnomocnińń, udzielonąo
zarzą§zeniem nr 42l2ffi7 Burmistrza Miasta i Gmirry kmiejewo z dnia 6 częnrca 2007;,

2' p" zami§§ukfl§d adlwEm: ul.
w dalszej części l.ffnowy,Ęi€fżeurcą'.

, zo§,tałe zawarta u,de,ła dri§łżary o naatępuĘceJ trcóci.

§ 1,
1. W_dzieźawiający oddaje, a Dxierżawca płzyjmuJ€ do tołrmtania grunt a powbcełrnł

206 m', stanowiący ĘspSC aminy Czemisiewo, położony w Czom§erłia Wy d. Armii
F9mań, $arnuliący działkę ewidencyjną nr§8§/4, obęb ąvlOencyirry:-&§{-cńrnbłEtlo,

"rL '_.py 
6,, wchodągą walded nierudrornoóc{ dl§ tfióĘ §ąc--dąonqily w crłiklNi

pronłłdzi k§ięÓę wieczystą nr Po1 Gl§O§2ls{§a2" u,r*§ą d&j-"Nkruńńośe§,
2. NieruclpmŃć zostaje wydzieżawiona z pżezaaczenióm na urząEzeńu ogńdka

warzywnogo.

1. ffief*a$a nieruchomości zretaje ear** ij..r§ oąla€§ny, li,
- od dnia 1 lcwietnia 2O14 r.
- do dnia 3O wześnia 2O14r.

2. W r&ię ctręci.dal§zej !Ei"a",r"1l Dzłgźawra porłinbn zł§źS Wydzieńawiajsmu §ssmny
wniosek na duła miesiące przed datą zakończenia umowy. Strony wynuczają mótlivrc*Ł
przedfużenia umowy na zasa€ie określonejw art, 674 Kodeksu qŃilndgo.

3. l§eniąsienie jakicfikolwiek obiektów trrłale i nietrwale a,viryańyatr i gruntem vrrymg§E
plegmnej łg§dy W:§4erłar*t_ąi*ęg& tł'y§§§§*§ qni §,łer nał*arlk ,porrłcaiony*l
na uą§sri$arowanie tercnu nie Ędzie sffisrrić podełnvy do domryanb się'przedłeenia
urnfify dzierżawyl jak róurniaż do zgńoaaenła p-łez Uzienawcę-tskictka,ilurbk innych
roszczeń wobec Wydzieżaniajągąo po wygaśnięciu umorłły, Przed rozpocaęciem roóot,
Dziożalrca zobowi'lz,ny jest na swc{ koszt uzyskać niezĘdne zezluolsRia wymagane
obowią3ującym i prrepisam i prawa.

§3.1. §rrony ustalają mle§ięczny czynsz dzicfilawny w krłocie ndto 103,0o zł (abwnie: sto trzy
dot€), co odporiada stawce natto 0,50 zł za jeden metr ku&natory &iprźariorpgo grrffi.t.
Krcta czynszu Ędzie kafiotgz§lvo powiększona o po{atek VAr, u*talonv upofug
obowĘujągej stawki, Kóra w dniu zawarcia umo\łry wynosi 23oó. K,^iota mieŚĘcznegó
€yn§au §łrau z podatkiem VAT wynosi 128,69 zt (s,łownie: sts ó,wdzi,?§cia saeśifutych
sześódziesiąt dziewięć g roszy)

2. Dzierźawca Ędzie dokonyrd wpłat z tytńl czynszu, z góry, w terminie do dnia 1$,tego
kożdego miesiąga, niezależnb od terminu doĘozenia faktw VAT, na ronto
lĄĄd*ierża§iająpego proładzone przez Bank §półd?iełcąy w Gnieźnię Oddzid Cremie}ął,§
nr 76 9065 0006 0020 0200 1502 0001.

1. W przypadku opóźnienia w zaplacie jyl.^ 
Wydzbźaw{aiąpy Ędzie upoważniony

do naliczenia odsetek ustawowych.
Dunmięsięgrte opóźnienie w łapbc{o czyl}gzu, w tym drnorła u§e§y ca}tĘu
@qPszonego zgodnie z § 5 urnowy, stanoruió Ę<lzie podstauę do mzwią3ania umowy
bez zaefiarania okresu wypowiedzenia, jeżali Dzierzawca po qdei§laniu dod§tk€$€§Ó
miasĘenego terminu nie dokona z8ptaty zaĘń,ego czyn§zu.
W p|zy@ku k§By§tanie z nięlucfromo§ci bez §ńrJtl p,affile§§ tcrzy*iairyy robowiąpuia
§Ę do zataty octszkodcnrłania w wysokoścl dmJkrotnoścl czyrnzu Ozietamąo.

3.

l}ł §§§t#ix i§&i}ł§1;§lt}+1l&i§wi

*i" ***xaii*kx §

'ił,_i!§ó 
**§f lii.ra{1§,r



4" §"k'Ź?YY nio }§§t uPqynidny do ddonyrła§a potrąceń z €yrl§zl dzierźaunega żadirych
§łrm z tyłt{u euł*ntuelnycfi msacmń rłmbec grrriny §z*miqielvo-

b,ż"lrf; w trybie natychmia§towym - baz zachowania
*ę, Pry.*fd_" : |- preypadka& wrrri,enłonyctr yr umowb, a 

'tal* * p.ryp"ał""t,
wyn'Ęą9}łch z przopbąv KŃl§, cyryilrngo.

2. Urnołn Pd. byĆ roałiąprna aa janomielĘcznym płsemnyrn v*lpofiedzenbm,
w przypad<u naueeń poetłroriert §§, 6, 7 i9 umollvy. 

-

§6,Dairłatłrca nils mot9 zmieniać przezn-aczenia prlqdryliotu dzier&*wy !€e ryodytĄ@ieźawiajągego pod rygorem rozu,iłania umoffywĘbie § 5 ust. 

'"ń-Ń1
&łer,*a*loa robowiąrany jcx{ dci:

1) 6eni§ §§E§ll$6r1 opłal,
znbnłchornoścĘ

§7.

pod*lef i świaM publioencpmwny$ ;rłdą§nyetr

2} Praesizogania. oborj*ująoyc.|| przepisów, a w §:caególna§ci: Fława budowlarrego,
pzepisow sanitamych i poządkorvych,

3) łsnymywnnia płaa&iotu axeaaul}w nshżytym porsku iłrptości,
4} l§nia z l&nę§omdd ryąłnie z ceń irynipiągń; G;rry oraz ąodniez wyt§ąnmi §ariliewej gotpodarti, - :

5} Y1srania pi§omn€j z9ody WPElarławlająrego na rłzrriesienie ng nbrucfromości
ffiiŃrc§ń§l( §§€łS&r §xjbłv'aoy§h i ń§ń wxą§xań, reń,ni§* o crrgm*§re
tymcaasołyrr.

1. sĄrds§rą$aJicy.zobow-ą$r|9 §ziq,m-8§Ł urroeffirgnii !§r€nu w ra:& k;ńłi§amo§ciwYkotwia prac konsennryinyctr, remoni&r maz r,i przypałr" *"rii "Ń, ;ńd;;
PocEicmnY.ń i nazicmnyó przobĘsiąg/ch pry{ dbrie*lony t r"n, Ń -ń;;

^ rwwiryania umoły be zacfiomaria o*rssutvypoulr€&enia.
?- NiEbędnY ra|Ęg ieranu w pl"ąffll$, o ŁĘ* mrr€ ń ud. 

', 
oktoślawykonawca prac.& g*rryl nio pay*bguia oa VĘ<lznaawidd.rago z §ńuh "łmńp;"'p,re, " Xt§ń

m{m/ew §§l" 1, }akiEltoltryiett §dsckodoi/anie. -

1. §&ż*łca nie.Toó6 oe: ryry Widd-r*{ące& odd§ć prłedlrłiofu daiwe!ry o*Ńię
hżBcisj do bezpftatnego Cyńnń, erł go p"d.ELEffi"Ć.---

2- ?.tr,ht§.§tb okreŚlone w usł. t aotyczy lal€e zarierania innyń umóvy, pruedmiotem
których byhby tEieaawiona nieructlom'o#.

1,, r$§ki*§flia|ągy nb p§ry,§ł ,dp"d;k c},!riln6j za jakialrolialiek ąt(ódy po,t§tab
_ y w.ryXu zdar:eń porvtnałyctl z nb Pgo wirry, ' '-- -' -. '-- '-'--"---"

2. YfTalająPy nie ponosi odpowiedzi;Ęości ąnrilnej za wady fzyczne i prnrne
nieruńomŃci,. 

9 . §óyń istnieniu nie wiedzid i" cr,uri zńii.ia-'"*-r"y ffi;;;zachowania nateżytej staranności.

I$ęry?ry }e*t uprąrntony d" d"§"§Jrki§, w k&dym czaeie k§ł{rcli wy}corły,wania
umoilry i do rwtępł..r w tym celu na teren ńructromości, po,o rygore* -r*"ię"'ń" il;Óhoz, mflew*nia olrreg{r rłfrp$llied!§nia

§ 12.
1, W dnfuJ deiarźełłę, do godą 140§, Dxieżawca zobowięany je§i unńcćnlgndl6rrNaść'x,*fanłe nnspogo,ur§§yń i upomątikorrnrym, § i|y uatxe"gffi#ei'Jffifi;;

tłsucłkio PoeYnione przez s36bie narrłesienie. W p..vpaoku nie*,1ffiili" pdiŹ;;;
Lfp,,,,,,,,,,,,,JłDi{h§m 

jf,ł{łl'tY tt#,fiqfi§frv,_] , ,

ul, PolnRń*kn:
,t9-?li{,' łl,f; f l}tł,,,1.



2.

3,

obtłią$u, §&dzi§źawigiąpy będzie up:aumiony do dgkonania nbzbędnych napraw
iuporządkowania nierucfromości, a takżę do usunięcia nanbsbń i zebezpłeczenia iń
pozost#ci na koszt i ryzyko Dzieżawcy.
Potwbrdprrism zn4§tu nieruńomości w stanie, o którym mqila w rct. 1, Ędzb protokd
zdaurrczo-odbiolą podpisany glzazStrony.
W pąypadku nb drrkonania protokolamąo arrońu nieruńorr§śei w }Ermhb ołtro§lsnyf_D
wu§t. 1, VĄ/y&iorżatyiajff€mu prryługivvać Ędzb odszltoclowania 7a bozumowrp
korzystanie z gruntu w wysokŃci ólvukrotno&j crynszu dzieżawnego, do dnia hktyczrrcgo
wydania nbruchonrości. Odszkodonłanie naliczane Ędzi€ od dnia rvyg#lięcia urnołyy.

§ 13,
§rony w§kazują n§§ńęprjąa§ adrtsy dla doręczeń koresponderrcji ariryanej z um§vą:

a} iłĄrdzierra{,iający: §2-2§0
b) Dzieźawca: 62-2§0 Częmiejewo, ul.

2. Sany eobowiąane są do łłanJemnąo na piśmie o anianie

1,

paąeyc*, adn só,v, pod rygor,Brn uarrania kore§pon@ii !ryhnej na &tychczasowy
ad§§ i *vt{ąotfle arizounrci §e§e pocarę x §kttt§fifib d§Ęcu§ną

3. Korespondencja Ędzie doręczana za pisemnym poówiadczenbm odbioru lub rłryghna
pocztą za amotnym potwbrdzeniem odbioru.

4. §gmiogięorna fra|dura za &iorżawę nierułfrprno§ęi Ędzis doct§cĘariła płpr pecomika
urzędu luO wysłana pocztą afykĘ przesfrką pocztową na adres okroólony w ugt. 1 pkt b
umo\Ąry.

§ 14.
$l§drie _znriany nrni§srej unsyvy wyfirydą dla ;rn{ei rdażftŃGi formy pkemrpgo armłtsu -
pod r]€orem nicważrrości,

§ 1§.
1" lrv $pre$aen n&rurĘul$ń.any€łt pc§tŁ§§wię§iarni nini$_łaęi §rn§y€r maią a§atqw§§ię

przepisy Kodel§ł, cytvilnąo.
2. Euńtualne spory wynikb na tle wykonnrania umottly Sony poOdają roaErry,gniędu s$u

aq§ p6\ii§e&§o tł*a§cńrcgo dla *iedeiby Wyddar§§wi§ięa.

Umowę sporąsąono w trz§ch j-d""b,*r§ffi ąrernplareach, z tęgo óna ąx*mpłErm
otrzrymuje WYdzieżawiający, a jeden egremplaz Dzierżarrvca.

l?lp-{t} §ł§§§ l fił{§§} §ffix§}§ffi§
ul, }*;łłtlł*xtłx &

iir-ł§r1 {:x§r§lti§w.

DEl§RżfinrcA


