
uMoWA DZIERŻAWY NR no//g/M

zawarta W dniu 01 lutego 2016r. W Nysie pomiędzy Gminą Nysa, W imieniu której działa
Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz
zwaną dalej,,Wydzieżawiającym"
a Nyskim Zarządem Nieruchomości Sp. z o. o. reprezentowanym przez
Prezesa zarządu - Pana Bogdana Wyczałkowskiego
zwanym dalej ,, Dzieżawcą"

§1.

1. Wydzieżawiający oddaje w dzieżawę działkę nr 1 km. 32 o pow. 1812 m 2 położoną w. Nysie,

stanowiąĘ drogę wewnętrzną z przeznaczeniern na utźymanie funkcji drogi wewnętrznej wraz

z miejscimi postolorvymi,- z zJstrzeżeniem, że ww. gruntu nie można zagospodarować obieftami

stałymi ani wykorzystywaĆ go niezgodnie z określonym Wyżej pźeznaczeniem.
ż. Ózieźawca przejmuje na siebie obowiązki zalządcy drogi wewnętrznej zgodnie z art. 8 ustawy

z dnia 21 marci 1985r. o drogach publicznych (Dz. U, z 2oI5 poz.460, ze zm.), §. m. in. utnymanie

bieźące drogi, naprawy, remonty, należyte utrzymanie W okresie zimowym, konseMację. odwodnienia

drogi, utzyńanió ozńakowania drogowego drogi wewnętrznej wraz z finansowaniem powyższych

zadań,
3. Dzieźawca W celu pokrycia kosztów, o których mowa W ust. 2, uprawniony jest do pobierania opłat

z q^ułu parkowania pojazdów na miejscach postojowych w ramach drogi Wewnętźnej.

§2.

ustala się umowny czynsz dzierżawny w wysokości o,o5 zł za m2 powiezchni miesięcznie + vAT

o,05 źł x 1812 m 2 =90,6ozł+VAT

zł ( słownie: dziewięćdziesiąt złotych 60/100 ) + VAT płatny jest
góry na podstawie wystawionej faktury W kasie Urzędu Miejskiego

§3.

1. zobowiąZuje się Dzieźawcę do:
- utrzymania porządku iczystości na terenie dzieżawy iwokół wydzierżawianego terenu,
_ zachowania wszelkich względów bezpieczeństwa, w tym m.in. zapewnienia swobodnego

i nieodpłatnego dostępu straży pożarnej oraz innych służb publicznych czy też porządkowych,

- nieodpłatnego udoĘpniania terenu Wydzieżawiającemu w paypadku wykonywania prac ziemnych

bez roszczeń o zwrot poniesionych nakładów.

ż. Dzieżawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdanenia, jakie mogą mieć miejsce na

oddanym W dzieźawę terenie.
3, Dzióżawa terenu ołreśIonego w § 1 nie może pogorszyć istniejących warunków komunikaryjnych.

§4.

Umowa zostaje zawafta na czas określony od dnia 01 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016

roku,

§5.

zmiana niniejszej umowy wymaga zgody obu stron i formy pisemnego aneksu pod rygorem

nieważności.

§6.

Bez zgody Wydzierżawiającego Wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Dzieżawca nie może

czynić żadnych zmian sprzecznych z umową lub z przeznaczeniem paedmiotu dzierżaw, oddawać

1.
tj,:

ż. CzYnsz w wysokoŚci 90,60
do 15 dnia każdego miesiąca z
w Nysie lub na konto.



t
l Przedmiot dzieżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania oraz go poddzieżawiać, z zastrzeżeniem

§ 1 ust.3, a ponadto UstawiaĆ jakiekolwiek nośniki reklamowe na terenie dzieżawY,

§7.

umowa niniejsza może być rozwiążana pzed upływem okresu określonego w § 4 za porozumieniem
stron, a ponadto przez wydzierżawiającego bez zachowania terminu lvypowiedzenia w przypadku:
1) korzystania przez Dzieźawcę z oddanego terenu niezgodnie z ?żeznaczeniem określonym w § 1,
2) naruszenia przez Dzieżawcę postanowień § 3 i§ 6,
3) zwłoki z zapłaą czYnszu| za co najmniej dwa pełne okresy płatnoŚci,
4) Zaniechania korzystania z dzieżawionego terenu W sposób okreŚlony W § 1,
5) konieczności wykoźystania terenu przez wydzierżawiającego w innym ce|u (np, realizacja założeń
miejscowego planu zagospodarowania prżestrzennego, przeprowadzenie inwestycji, przeznaczenia
do sprzedaży itp.).

§8.

1. Po zakończeniu okresu dzierżawy Z jakiejkolwiek przyczYnY Dzierżawca zobowiąZany jest zwrócić
Wydżierżawiającemu przedmiot dzierżawy W stanie niepogorszonym, W terminie 7 dni.
z. Dzierżawcy nie przysługuje żwrot jakichko|wiek nakładów poniesionych na przedmiot dzieżaw,
3. w pzypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 Dzierżawca zobowiązany będzie
do zapłaty wydzierżawiającemu odszkodowania z §ltułu bezumownego korzystania z pzedmiotu
dzieżawy w podwójnej wysokości czynszu określonego w §2 za każdy rozpoczęty miesiąc
bezumownego korzystania.

§9.

obowiązek podatkowy z §Ąułu podatku od nieruchomości i innych prżepisów spoczywa na Dzieżawcy.

§ 10.

w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywi|nego.

§ 11.

Ewentualne spory wynikłe na tle umowy rozstrzygał będżie sąd właściwy dla siedziby
WydzierżaWiającego.

§ 12.

umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

Z up. BURMISTRZA
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