
 
 

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY ……………/2021 

W dniu …………………. r., z mocą obowiązującą od 01 czerwca 2021r. w Świnoujściu pomiędzy:  

Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375; BDO 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz" z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście 

reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Prezydenta Miasta Świnoujście w dniu 04.05.2016r. zwaną dalej Wydzierżawiającym, 

a 

Pan(-em/-ią) …………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 

………………………………………, na podstawie wpisu do ……….. - status …………….., adres: 

…………………………….., NIP ……………………………., zwanym dalej Dzierżawcą  

została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

1. Wydzierżawiający oddaje do używania Dzierżawcy grunt położonego przy ul. Żeromskiego 62 

(działka KW nr: SZ1W/49353/9 Świnoujście  nr 26/1 obr.0001) w Świnoujściu o powierzchni 

parkingowej ok. 785 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie 

1.06-30.09.2021r. 

2. Przedmiot dzierżawy przedstawiony jest na szkicu graficznym stanowiącym załącznik nr 1  

do umowy. 

3. Przedmiot umowy nie może być przeznaczony pod parking dla camperów w godzinach 20:01-07:59 

Tym samym, obowiązuje zakaz parkowania na terenie przedmiotu umowy camperów w wyżej 

wskazanych godzinach.  

§ 2 

1. Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu na podstawie faktury VAT czynsz 

dzierżawny w wysokości miesięcznej brutto ……………………,….. zł 

(słownie:………………………………………………………..…….) w tym obowiązujący podatek VAT.  

2. Czynsz płatny jest przez Dzierżawcę z dołu, do 30-go dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy 

Wydzierżawiającego w Banku PEKAO S.A. I o/Świnoujście nr 07 1240 3914 1111 0000 3087 6345, 

wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku 

niezachowania w/w terminu, przy czym w pierwszej kolejności z dokonanej wpłaty potrącane będą 

należne odsetki.  

3. Dzierżawca zobowiązuje się do poddania rygorowi egzekucji na podstawie przepisu  

art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku zapłaty czynszu  

wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych, kar umownych naliczonych 

przez wydzierżawiającego oraz obowiązku zwrotu nieruchomości w razie rozwiązania, zakończenia 

lub wygaśnięcia niniejszej umowy – zgodnie z oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 2  

do niniejszej umowy. W przypadku, gdy sporządzający akt notariusz uzna, że treść wskazana  



 
 

w załączniku nr 2 powinna być zmieniona, w szczególności z uwagi na skuteczność aktu, Dzierżawca 

przedłoży akt o treści najpełniej uwzględniającej intencję Wydzierżawiającego,  zgodnie  

z treścią Załącznika nr 2. Wzór innej treści aktu notarialnego niż wskazana w załączniku nr 2 wymaga 

akceptacji Wydzierżawiającego. Oświadczenie złożone w formie aktu notarialnego, o którym mowa  

w ust. 3, Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu w terminie  7 dni roboczych od daty podpisania 

umowy, pod rygorem skutków wskazanych  w § 6 ust. 3 pkt. 4). 

§3 

1. Na dzierżawionym terenie Dzierżawca nie może posadowić budowli trwałe 
związanych z gruntem ani wykorzystywać przedmiotu dzierżawy dla innego 
celu niż określony w § 1 umowy. 

2. Dzierżawca zobowiązuje się wykorzystywać przedmiot dzierżawy zgodnie  
z przepisami sanitarnymi, prawa budowlanego i ochrony środowiska. 

3. Na Dzierżawcy spoczywa szczególny obowiązek utrzymania na własny koszt 
czystości i porządku na dzierżawionym terenie. Dzierżawca jest zobowiązany  
do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do wywozu odpadów 
komunalnych i okazania na wezwanie Wydzierżawiającego, opłaconej faktury  
dla operatora za wywóz odpadów. 

4. Dzierżawca zobowiązany jest do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska naturalnego  
na i wokół dzierżawionego terenu, oraz zapewnienia bezpieczeństwa życia  
i zdrowia ludzi w związku z prowadzoną na dzierżawionym terenie działalnością 
gospodarczą a także zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

5. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego oddawać przedmiotu 
dzierżawy do bezpłatnego użytkowania ani poddzierżawiać go osobom trzecim. 

6. Dzierżawca zobowiązuje się do zabezpieczenia stałego przejazdu dla taboru 
transportowego z/do zaplecza kąpieliska, polegającym na kierowaniu  
i ustawianiu pojazdów na placu w sposób umożliwiający dojazd/przejazd dla 
pojazdów osobowych i ciężarowych (szer. pojazdu do 4,7 m). 

7. Dzierżawca zobowiązuje się do oznakowania terenu parkingu (tablica o wym. min. 50 cm x 
40 cm z informacją o zakazie postoju camperów), umieszczenia informacji w widocznym 
miejscu i respektowania zakazu postoju camperów. 

8. Uporządkowania zajmowanej powierzchni i protokolarnego przekazania przedmiotu 
umowy Wydzierżawianemu najpóźniej 3 dni po wygaśnięciu umowy. 
 

§4 

1. Dzierżawca użytkował będzie przedmiot dzierżawy umowy wyłącznie na cel określony w § 1 

umowy. 

2. Wadium w kwocie 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) wpłacone  

w postępowaniu przez Dzierżawcę staje się zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

Wydzierżawiający jest uprawniony do zaspokojenia z zabezpieczenia wszystkich 

wymagalnych należności na podstawie niniejszej umowy, w tym kwoty czynszu, kar 

umownych i odszkodowań.  W przypadku niewykorzystania zabezpieczenia zostanie ono 

zwrócone Dzierżawcy w terminie 10 dni do dnia zakończenia obowiązywania umowy. 

3. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego oddać przedmiotu umowy  

do bezpłatnego użytkowania, ani podnajmować lub poddzierżawić go osobom trzecim 

ani zawierać umów wywołujących podobny skutek. 



 
 

4. Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 6.000,00 zł – w przypadku wypowiedzenia umowy przez Wydzierżawiającego z winy 

Dzierżawcy (w szczególności na podstawie § 6 ust. 3), 

2) 500,00 zł za każdorazowy przypadek stwierdzenia braku czystości na dzierżawionym 

terenie (zaleganie odpadów), przypadku braku reakcji (doprowadzenia do stanu 

uprzątnięcia) w terminie 24 godzin od zgłoszenia przez Wydzierżawiającego, 

3) w wysokości 100,00 zł od każdorazowego potwierdzenia przez Wydzierżawiającego 

przypadku postoju każdego camperu (za każdy rozpoczęty dzień postoju). 

4) 100,00 zł -  za potwierdzony każdorazowy przypadek zablokowania drogi przejazdu dla 

taboru transportowego, określonego w §3 ust. 6.  

5. W przypadku, gdy wysokość kary umownej jest niższa niż wysokość rzeczywiście poniesionej 

przez Wydzierżawiającego szkody, Wydzierżawiający jest uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§5 

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia kontroli w zakresie wykonywania przez 

Dzierżawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01 czerwca 2021r. do dnia 30 września 2021r. 

2. Umowa może być rozwiązana w każdym terminie w trybie porozumienia Stron. 

3. Niezależnie od postanowień kodeksu cywilnego, Wydzierżawiającemu służy prawo rozwiązania 

niniejszej umowy z ze skutkiem natychmiastowym z winy Dzierżawcy w przypadku: 

1) naruszenia przez Dzierżawcę postanowień umowy, o którym mowa w § 3, 

2) zwłoki z zapłatą czynszu dzierżawy  za okres dłuższy niż 14 dni, 

3) korzystania przez Dzierżawcę z przedmiotu umowy w sposób narażający go na straty, 

4) nieprzedłożenia aktu notarialnego, o którym mowa § 2 ust. 3 w terminie tam wskazanym, 

5) naruszenia postanowień § 4 ust. 3. 

4. Wydzierżawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy z miesięcznym terminem 

wypowiedzenia w przypadku, gdy: 

a) nieruchomość, na której położony jest parking ma zostać przeznaczona na inne cele, 

b) Wydzierżawiający utraci tytuł prawny do przedmiotu umowy,  

c) z innych ważnych przyczyn, w szczególności gdy korzystanie z terenu lub wykonywanie 

niniejszej umowy będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione. 



 
 

5. Wszelkie poniesione przez Dzierżawcę na przedmiot umowy nakłady nie podlegają zwrotowi  

na rzecz Dzierżawcy. Dzierżawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich nakładów lub za zgodą 

Wydzierżawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, będzie uprawniony do ich 

pozostawienia na przedmiocie umowy.  

§7 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Świnoujściu. 
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
5. Klauzula RODO stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

WYDZIERŻAWIAJĄCY        DZIERŻAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2 

treść do wykorzystania w oświadczeniu w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji 

stosownie do art.777 §1 pkt 4 i 5 kpc, 

§ 1 

Stawiający oświadcza, że w dniu ....................................  zawarł jako Dzierżawca z Gminą Miasto 

Świnoujście - Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu 

(jako Wydzierżawiającym) umowę dzierżawy nr......................... w treści,  

której zobowiązał się do: ------------------- 

1. zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami ustawowymi  

za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku opóźnienia w jego płatności w terminie 

do 30-tego dnia miesiąca, którego dotyczy dzierżawa w wysokości 

……………………………………………….. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, 

2. zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego kar umownych w wysokości: 

1) 6.000,00 zł – w przypadku wypowiedzenia umowy przez Wydzierżawiającego z winy Dzierżawcy 

(w szczególności na podstawie § 6 ust. 3 umowy), 

2) 500,00 zł za każdorazowy przypadek stwierdzenia braku czystości na dzierżawionym terenie  

(zalegających luźno odpadów), w przypadku braku reakcji (doprowadzenia do stanu uprzątnięcia) 

w terminie 24 godzin od zgłoszenia przez Wydzierżawiającego, 

3) w wysokości 100,00 zł od każdorazowego potwierdzenia przez Wydzierżawiającego przypadku 

postoju każdego camperu (za każdy rozpoczęty dzień postoju), 

4) 100,00 zł za potwierdzony każdorazowy przypadek zablokowania drogi przejazdu dla taboru 

transportowego, określonego w §3 ust. 6 umowy dzierżawy. 

3. zwrotu Wydzierżawiającemu przedmiotu umowy – części nieruchomości - działki  

nr 26/1 z obrębu 0001 nr KW SZ1W/49353/9, położonej w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 

62- po wygaśnięciu, zakończeniu, rozwiązaniu umowy dzierżawy w terminie 3 dni od dnia 

wygaśnięcia, zakończenia, rozwiązania umowy dzierżawy.  

§ 2 

1. Stawiający …………………………… oświadcza, że zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto 

Świnoujście – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu kwoty czynszu dzierżawnego, 

wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych w przypadku 

opóźnienia w jego płatności w terminie do 30-tego dnia każdego miesiąca, którego dzierżawa 

dotyczy oraz kar umownych określonych w umowie dzierżawy i co do każdego z tych zobowiązań 

poddaje się rygorowi egzekucji z tego aktu do kwoty 40.000,00 zł (czterdziestu tysięcy złotych), 

zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 kpc, przy czym zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie 

tego obowiązku jest bezskuteczne wezwanie do zapłaty wysłane przez Wydzierżawiającego  

na adres Dzierżawcy wskazany w umowie dzierżawy wobec upływu wskazanego w umowie 

terminu zapłaty czynszu lub upływu terminu zapłaty kary umownej. Wydzierżawiający będzie 



 
 

mógł wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie 12 miesięcy  

od wygaśnięcia, zakończenia  lub rozwiązania umowy dzierżawy. ------------------------------------------- 

§3 

Dzierżawca oświadcza, że poddaje się egzekucji wprost z niniejszego aktu - stosownie  

do treści art. 777 §1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie obowiązku wydania 

nieruchomości opisanej w §1, tj:…………………………………….. po zakończeniu dzierżawy  

i niewydaniu przedmiotu dzierżawy w terminie 3 dni od zakończenia, rozwiązania, wypowiedzenia  

wygaśnięcia umowy dzierżawy, przy czym zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie tego 

obowiązków będzie: bezskuteczne wezwanie do zapłaty wysłane przez Wydzierżawiającego  

na adres Dzierżawcy wskazany w umowie dzierżawy wobec upływu wskazanego w umowie terminu 

wydania przedmiotu umowy dzierżawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 3 

KLAUZULE RODO:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanego dalej RODO uprzejmie informujemy, że:  

1. Administratorem danych Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” 
w Świnoujściu, z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowany przez Dyrektora 
Annę Kryszan, adres email: sekretariat@osir.swinoujscie.pl , zwany dalej Ośrodkiem 

2. Inspektorem danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu jest Pani 
Joanna Kozłowska, adres e-mail: abi@osir.swinoujscie.pl 

3. Cel Przetwarzania danych - Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek w celach 
związanych z wykonywaniem zadań statutowych Ośrodka, a w szczególności w związku z realizacją 
zadań gospodarowania nieruchomościami posiadanymi przez ośrodek, wystawiania faktur, 
rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej – dane osobowe kontrahentów (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w związku z ustawą z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny; ustawą  
z dnia 27.08.2009r. O finansach publicznych;, ustawą z dnia 29.09.1994r. O rachunkowości, ustawą  
z dnia 09.081997r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 06.09.2001r. O dostępie do informacji 
publicznej, a także ustawą z dnia 14.07.1983r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).  

4. Okres przetwarzania danych osobowych- dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
wymagany przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji przetargowej, księgowej  
i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, licząc od końca roku w którym 
nastąpiło wygaśnięcie umowy lub, w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego. 

5. Udostępnianie danych - dane osobowe mogą być udostępniane: 
1)pracownikom i współpracownikom Ośrodka na podstawie nadanych upoważnień, innym 
podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie 
umów powierzenia, w szczególności w przypadku wyboru oferty dane przekazywane mogą być 
dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawnicze, 
urzędom skarbowym, bankom, ubezpieczycielom i innym instytucjom z mocy obowiązujących 
przepisów prawa w tym instytucjom upoważnionym do kontroli i rozliczenia środków pozyskanych  
w ramach funduszy unijnych. 
2)Ministrowi Cyfryzacji w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) 
oraz art. 9 ust. 4a ustawy o dostępie do informacji publicznej (dot. informacji umieszczanych na BIP) 
i innym podmiotom kierującym zapytania w świetle art. 2 ust.1 o udzielnie informacji publicznej ww. 
ustawy. 
3)Administrator nie zamierza przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
4)Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w tym profilowanie w oparciu  
o Pana/Pani dane osobowe.  

6. Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do:  
1)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
2)sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3)żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 
4)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pana/Pani 

mailto:abi@osir.swinoujscie.pl


 
 

szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie prawnie 
usprawiedliwionego interesu Ośrodka; 
5)przenoszenia danych; 
6)wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, że przetwarzanie przez Ośrodek danych osobowych narusza przepisy prawa  
o ochronie danych osobowych. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne lecz niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy. Konsekwencje 
niepodania określonych danych mogą skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

 

 


