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UMOWA DZIERŻAWY 

 

zawarta ____________ roku w Staniszowie pomiędzy: 

 

1. __________, zamieszkałym ________________________, posiadającym 

numer PESEL ____________________, legitymującym się dowodem 

osobistym serii i numeru ___________ 

oraz 

__________, zamieszkałym ________________________, posiadającym 

numer PESEL ____________________, legitymującym się dowodem 

osobistym serii i numeru ___________ 

zwanymi dalej Wydzierżawiającym 

a 

2. Pałac Na Wodzie Sp. z o.o. z siedzibą w: Staniszów 23, 58-500 Jelenia Góra, 

numer NIP: 6112762698, numer REGON: 362641916,KRS nr 0000577986 , sąd 

rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy, 

kapitał zakładowy: 200 000, 00 zł, reprezentowana przez: 

- Waldemara Tadajewskiego – Prezesa Zarządu 

- Jolantę Tadajewską – Vice-Prezesa Zarządu 

zwanym dalej Dzierżawcą 

 

zwanymi dalej łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną 

zwana dalej Umową, o następującej treści: 

 

§ 1 

Definicje umowne 

 

Strony oświadczają, że poniższe wyrażenia pisane wielką literą będą posiadać na 

gruncie Umowy następujące znaczenie: 

a) Nieruchomość - zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Staniszowie 

(gmina Podgórzyn, powiat jeleniogórski), w obrębie 0008 Staniszów, składająca 

się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 5/116 o łącznej powierzchni 0,1359 
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ha (tysiąc trzysta pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), dla której to 

nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział VI Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą numer JG1J/00098566/6  

b) Przedsięwzięcie - realizowane przez Dzierżawcę na terenie Nieruchomości i 

sąsiadujących działek zamierzenie budowlane realizowane zgodnie z ostateczną 

decyzją Starosty Jeleniogórskiego nr 151 z 2014 roku zatwierdzającą projekt 

budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynków zakwaterowania 

turystycznego (kategoria obiektu: XIV) i polegające na budowie hotelu wraz z 

kompleksem SPA i infrastrukturą techniczną w obrębie zespołu pałacowego „Pałac 

Na Wodzie”, a w szczególności na przebudowie, rozbudowie i budowie obiektów 

należących do zespołu pałacowo – parkowego „Pałacu na Wodzie” w Staniszowie, 

w tym obejmujące: prace renowacyjne i adaptacyjne w obrębie budynku 

pałacowego, renowację parku i stawów, organizację parkingu, budowę hotelu z 

kompleksem SPA i elementami infrastruktury technicznej, budowę budynku 

hotelowego z zapleczem technicznym, budowę budynku hotelowego z basenem 

wewnętrznym i częścią rekreacyjną, budowę zespołu basenów termalnych 

ogólnodostępnych, budowę zaplecza dla zespołu basenów ogólnodostępnych i 

budowę basenu wewnętrznego, 

c) Budynek - budynek zrealizowany w ramach Przedsięwzięcia na terenie 

Nieruchomości, posiadający projektowane oznaczenie literowe B, o łącznej 

powierzchni: 3046,29m (piwnica – 892,47 m; parter – 883,86 m ; I piętro – 779, 

18 m; II piętro – 490, 78 m) i liczbie lokali 47 

d) Lokal - samodzielny lokal niemieszkalny, który został wybudowany w Budynku, 

na poziomie ___ kondygnacji Budynku, oznaczony obecnie numerem ____, o  

powierzchni użytkowej wynoszącej ____ m2  (__________ metrów 

kwadratowych), składający się z pokoju, łazienki, przedpokoju, wraz z 

przylegającym do Lokalu balkonem o  powierzchni ____ m2  (__________ 

metrów kwadratowych), zgodnie z planem Lokalu oraz rzutem kondygnacji 

Budynku Załącznik nr 1 do Umowy . Lokal został wykończony i wyposażony zgodnie 

ze standardem wykończenia oraz wyposażenia, który został określony w Załączniku 

nr 2 do Umowy. Strony zaznaczają przy tym, że powierzchnia użytkowa Lokalu 

obliczona została zgodnie z Polską Normą PN-70/B-02365 i ujawniona w metryce 

o samodzielności lokalu. ,   
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e) Umowa Przedwstępna - umowa zawarta ________ roku w Staniszowie 

pomiędzy Dzierżawcą a Wydzierżawiającym, na mocy której Dzierżawca 

zobowiązał się do ustanowienia odrębnej własności Lokalu i do jego sprzedaży 

Wydzierżawiającemu wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej 

będącej Nieruchomością lub jej częścią, zaś Wydzierżawiający  zobowiązał się do 

ustanowienia odrębnej własności Lokalu, jego nabycia od Dzierżawcy  wraz z 

udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej będącej Nieruchomością lub 

jej częścią oraz do zapłaty ceny, 

f) Umowa Przyrzeczona - umowa, do której zawarcia Strony zobowiązały się w 

Umowie Przedwstępnej i na podstawie której nastąpi ustanowienie przez 

Dzierżawcę i Wydzierżawiającego odrębnej własności Lokalu i jego sprzedaży przez 

Dzierżawcę Wydzierżawiającemu wraz z udziałem w prawie własności 

nieruchomości wspólnej będącej Nieruchomością lub jej częścią, 

g) Moment Wydania - moment wydania Lokalu Dzierżawcy  przez 

Wydzierżawiającego w posiadanie, przypadający w dniu zawarcia Umowy 

Przyrzeczonej, bezpośrednio po jej zawarciu, 

h) Czynsz - czynsz uiszczany przez Dzierżawcę Wydzierżawiającemu za oddanie 

Dzierżawcy Lokalu do używania i pobierania pożytków na podstawie Umowy. 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

 

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać Dzierżawcy  Lokal wraz z wyposażeniem 

do używania i pobierania pożytków wraz z przysługującym Wydzierżawiającemu 

prawem do używania i pobierania pożytków z części wspólnych nieruchomości 

wspólnej stanowiącej Nieruchomość lub jej część, zaś Dzierżawca zobowiązuję się 

płacić Wydzierżawiającemu Czynsz w wysokości i według zasad określonych 

w Umowie. Powyższe zobowiązania łączą strony pod warunkiem zapłaty całej ceny 

za Lokal wraz z wyposażeniem oraz przekazania przedmiotu dzierżawy Dzierżawcy. 

2. Strony ustalają, że wydanie Lokalu Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego w 

posiadanie następuje w Momencie Wydania i zostanie przez Strony potwierdzone 

protokołem przekazania. 
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3. Dzierżawca oświadcza, że intencją realizowanego Przedsięwzięcia jest adaptacja 

zespołu pałacowego w Staniszowie  w standardzie odpowiadającym 5 gwiazdkom z 

częścią rekreacyjną obejmującą w szczególności zespół basenów termalnych oraz 

świadczenie usług z zakresu odnowy biologicznej oraz zabiegów rehabilitacyjnych.  

4. Lokal będzie wykorzystywany przez Dzierżawcę w celach związanych ze 

świadczeniem usług hotelarskich.  

 

§ 3 

Koszty utrzymania Lokalu i nieruchomości wspólnej 

 

1. Strony przyjmują, że drobne, bieżące naprawy i konserwacja Lokalu, w tym 

instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w Lokalu oraz drobne nakłady 

w Lokalu obciążają Dzierżawcę. Dzierżawca ma również obowiązek ponoszenia 

kosztów eksploatacji i bieżącego utrzymania Lokalu oraz opłat za media 

podłączone do Lokalu. Wskazane obowiązki i koszty ciążą na Dzierżawcy przez 

okres od Momentu Wydania do rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 

2. Strony zastrzegają, że Wydzierżawiającego obciążają koszty związane z 

ubezpieczeniem Lokalu oraz z realizacją zobowiązań publicznoprawnych (w tym 

podatkowych) dotyczących własności lub posiadania Lokalu oraz udziału we 

własności w nieruchomości wspólnej związanego z Lokalem. W związku z tym 

Wydzierżawiający  zobowiązuje się zwracać Dzierżawcy przez cały okres 

obowiązywania Umowy koszty kompleksowego ubezpieczenia Lokalu oraz 

znajdujących się w nim rzeczy ruchomych. Ubezpieczenie Lokalu i rzeczy 

ruchomych będzie dokonywane przez Dzierżawcę w wybranym przez niego 

zakładzie ubezpieczeń oraz w zakresie przez niego ustalonym i może ono objąć w 

szczególności ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, w tym od 

huraganu, kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu lub stłuczenia 

szyb w Lokalu. Strony ustalają, że Dzierżawca będzie uprawniony do potrącenia 

kosztów ubezpieczenia Lokalu z pierwszej płatności dokonywanej tytułem zapłaty 

Czynszu w danym roku kalendarzowym.  

3. Dzierżawca oświadcza, że jego intencją jest przeprowadzanie w Lokalu remontów 

z częstotliwością od 5 do 7 lat. Przez remont Strony rozumieją wszelkie prace 

mające na celu zachowanie lub przywrócenie wartości użytkowej Lokalu 
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(funkcjonalnej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej) i standardów 

bezpieczeństwa Lokalu z Momentu Wydania Lokalu Dzierżawcy. Za remont Strony 

uznają w szczególności: odnawianie pokrycia ścian i sufitów, odnawianie lub 

wymiana podłóg (w tym wykładzin), odnowienie lub wymiana mebli i wyposażenia 

Lokalu,  odnowienie lub wymiana wyposażenia łazienki, wymiana lub renowacja 

balustrady, posadzki balkonu, drzwi w Lokalu, stolarki okiennej. 

4. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego paragrafu, koszty związane z 

bieżącą eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją nieruchomości wspólnej 

przynależnej do Lokalu w czasie trwania UMOWY , opłaty za media dla 

nieruchomości wspólnej, a także wydatki na jej drobne bieżące remonty i 

konserwacje, wydatki na utrzymanie jej w porządku i czystości, wydatki na ochronę 

nieruchomości wspólnej, wynagrodzenie z tytułu zarządu nieruchomością przez 

osobę, o której mowa w art. 18 ustawy z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, 

będą pokrywane przez Dzierżawcę w proporcji do związanego z Lokalem udziału w 

nieruchomości wspólnej. Wskazane obowiązki i koszty ciążą na Dzierżawcy przez 

okres od Momentu Wydania do rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.  

 

§ 4 

Czas trwania Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony wynoszący 10 (dziesięciu) lat od daty jej 

zawarcia. 

2. Umowa ulega przedłużeniu na dotychczasowych warunkach na czas określony 

wynoszący 10 (dziesięć) lat, jeżeli żadna ze Stron nie złoży drugiej Stronie 

przeciwnego oświadczenia w okresie ostatniego pół roku obowiązywania Umowy. 

Postanowienie to stosuje się do kolejnych umów. 

3. Wraz z zakończeniem stosunku Dzierżawy, Dzierżawca zwróci 

Wydzierżawiającemu Lokal wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym, 

z uwzględnieniem normalnego zużycia Lokalu i jego wyposażenia, które wynika z 

używania Lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w Umowie. Zwrot 

Lokalu zostanie przez Strony potwierdzony protokołem przekazania. W przypadku 

zaistnienia wad ponad stwierdzenia ponad normalne zużycie Lokalu wynikające z 

jego przeznaczenia w UMOWIE, strony ustalą Dzierżawcy  termin ich usunięcia, 

termin ten jednak będzie nie dłuższy nie 30 (trzydzieści) dni. W przypadku 
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stwierdzenia usterek których usunięcie ze względów technicznych będzie w tym 

terminie niemożliwe Strony wyznaczą dodatkowy termin usunięcia usterek. W 

przypadku nieusunięcia wad przez dzierżawcę Wydzierżawiający wyznaczy 

Dzierżawcy nowy termin usunięcia wad. W przypadku nie dotrzymania terminu 

usunięcia usterek przez Dzierżawcę Wydzierżawiający jest uprawniony do 

obciążenia Dzierżawcy karą umowną w wysokości 500 (pięciu set) złotych za każdy 

dzień naruszenia obowiązków. Kara płatna będzie w terminie 7 (siedmiu) dni 

roboczych od dnia otrzymania przez Dzierżawcę wezwania do zapłaty wysłanego 

przez Wydzierżawiającego.  

4. Dzierżawca zobowiązuje się zwrócić Przedmiot dzierżawy Wydzierżawiającemu w 

terminie  

14 (czternastu) dni od dnia wygaśnięcia UMOWY. Dzierżawca zobowiązuje poddać 

się egzekucji bezpośrednio z aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c.  co 

do obowiązku wydania Przedmiotu Dzierżawy w podanym wyżej terminie. 

Dzierżawca zobowiązuje się do przekazania Wydzierżawiającemu przedmiotowe 

oświadczenie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od Momentu Wydania.  

5. Za dzień zwrotu Przedmiotu Dzierżawy należy rozumieć dzień podpisania przez 

strony protokołu przekazania. 

 

§ 5 

Czynsz 

 

1. Strony ustalają, że miesięczny Czynsz stanowi kwota … zł. (słownie: …/100) netto 

+VAT to jest … zł (słownie: …/100) brutto, co daje kwotę … zł. (słownie: …/100) 

netto +VAT, to jest … zł (słownie: …/100) brutto za rok kalendarzowy ….. zł. 

2. W przypadku skorzystania przez Wydzierżawiającego z uprawnienia do 

korzystania z lokalu na zasadach określonych w §,6 Czynsz będzie stanowić kwota 

… zł. (słownie: …/100) netto +VAT to jest … zł (słownie: …/100) brutto, co daje 

kwotę … zł. (słownie: …/100) netto +VAT, to jest … zł (słownie: …/100) brutto za 

rok kalendarzowy ….. zł. Kwota ta jest niezmienna, niezależnie od długości pobytu 

Wydzierżawiającego.    

3. Czynsz będzie należny Wydzierżawiającemu nie później niż po upływie 30 dni od 

Momentu Wydania Lokalu, przez cały okres obowiązywania UMOWY. Jeżeli 
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przeniesienie własności lokalu nastąpi w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego 

czynsz będzie wypłacony w wysokości proporcjonalny do pozostałego okresu 

miesiąca.  

4. Czynsz płatny będzie Wydzierżawiającemu przez Dzierżawcę na rachunek 

bankowy wpisany na fakturze VAT co miesiąc do 20 – go (dwudziestego) dnia 

każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy, na podstawie faktury VAT 

doręczonej Dzierżawcy  w wersji papierowej lub elektronicznej na adres 

email:……………. Kwota zostanie powiększona o stawkę należnego podatku VAT w 

obowiązującej wysokości. 

5. Kwota Czynszu będzie corocznie indeksowana z użyciem wskaźnika średniej 

inflacji ogłoszonej przez Prezesa GUS. Pierwsza indeksacja nastąpi w kwietniu 

2018 roku wskaźnikiem inflacji za rok poprzedni.  

6. Najemca będzie zobowiązany dostarczyć Wydzierżawiającemu w terminie 60 dni 

od Momentu Wydania Dzierżawcy Lokalu akt notarialny oświadczenia o 

dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie Art. 777 k.p.c. do kwoty Czynszu za 

okres 1 (słownie: jednego) roku, z tytułu należności wynikających z Czynszu. 

7. Wydzierżawiający  będzie uprawniony do realizacji uprawnień wynikających z §5 

ust. 6  

w przypadku opóźnienia się przez Dzierżawcę z zapłatą Czynszu powyżej 6 

(sześciu) miesięcy.   

8. W przypadku zmiany po stronie Wydzierżawiającego, Dzierżawca dostarczy 

niezwłocznie, (ale nie wcześniej niż w terminie 7 dni od przekazania mu odpisu 

aktu notarialnego potwierdzającego zmianę), na nowego Wydzierżawiającego akt 

notarialny oświadczenia  

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie Art. 777 k.p.c. 

9. Strony zgodnie oświadczają, że wyłączona jest możliwość jednostronnej zmiany 

lub wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron wysokości, zasad ustalania lub 

zasad płatności Czynszu. 

 

§ 6 

Prawo korzystania z Lokalu przez Wydzierżawiającego 
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1. Strony zgodnie przyjmują, że od Momentu Wydania Wydzierżawiający wraz z 

osobami towarzyszącymi albo osoby wskazane przez Wydzierżawiającego (dalej 

jako: Osoby Wskazane) posiadają prawo wyłącznego, nieodpłatnego 

korzystania z Lokalu przez okres wynoszący łącznie do dwóch tygodni w roku 

kalendarzowym z wyłączeniem niżej wymienionych okresów: 

a) od dnia 24 czerwca do dnia 31 sierpnia każdego roku, 

b) od dnia 24 grudnia do dnia 15 lutego każdego roku, 

c) Święta Wielkanocne (piątek – poniedziałek), Majówka (27 kwietnia - 6 maja), 

jeden dzień przed Świętem Wszystkich Świętych (1 listopada) i jeden dzień po 

tym dniu, jeden dzień przed Świętem Niepodległości (11 listopada) i jeden 

dzień po tym dniu, okres Bożego Ciała (czwartek – niedziela) 

2. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia Dzierżawcy o wyborze 

prawa określonego w §5 ust. 2, do dnia 31 października roku poprzedzającego. 

3. Okres dwóch tygodni w roku kalendarzowym w ramach prawa do korzystania z 

Lokalu przez Wydzierżawiającego lub Osoby Wskazane może być realizowany w 

długości pobytu nie krótszej niż 5 noclegów.  

4. Możliwość korzystania przez Wydzierżawiającego lub Osoby Wskazane z Lokalu w 

sposób określony w ust. 1 wymaga uprzedniego uzgodnienia z Dzierżawcą. 

Dzierżawca ma prawo odmówić oddania Wydzierżawiającemu lub Osobom 

Wskazanym Lokalu do korzystania w zaproponowanym przez Wydzierżawiającego 

lub Osoby Wskazane terminie,  jedynie w przypadku braku wolnych lokali o 

podobnej powierzchni i standardzie.  

5. Strony ustalają, że korzystając z Lokalu w sposób określony w ust. 1 

Wydzierżawiający  lub Osoby Wskazane mają obowiązek przestrzegania 

obowiązującego w Budynku porządku, wszelkich obowiązujących regulaminów i 

przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz dbałości o Lokal, jego wyposażenie i 

części wspólne Nieruchomości. Ponadto, Wydzierżawiający i Osoby Wskazane 

mają obowiązek zapewnić, że z Lokalu nie będzie jednocześnie korzystać więcej 

osób niż maksymalna liczba gości, dla których pobytu Lokal został przewidziany, 

wyposażony lub wybudowany. Wydzierżawiający zobowiązuje się uprzednio 

poinformować Osoby Wskazane o powyższych obowiązkach. 

6. Jednocześnie Strony przyjmują, że w czasie korzystania przez Wydzierżawiającego 

lub Osoby Wskazane z Lokalu w sposób określony w ust. 1 Wydzierżawiający i 
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Osoby Wskazane przyjmują na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody w 

Lokalu lub szkody w jego wyposażeniu (w tym utratę, kradzież lub zniszczenie). 

Wydzierżawiający zobowiązuje się uprzednio poinformować o powyższej 

odpowiedzialności Osoby Wskazane. Strony ustalają, że Dzierżawca, po 

uprzednim pisemnym poinformowaniu Wydzierżawiającego o rozmiarze 

stwierdzonej szkody, będzie uprawniony do potrącenia kwoty potrzebnej na jej 

pokrycie z płatności dokonywanych tytułem zapłaty Czynszu. Wydzierżawiający i 

Osoby Wskazane nie odpowiadają za szkody powstałe wyłącznie wskutek działania 

lub zaniechania Dzierżawcy.  

 

§ 7 

Korzystanie z infrastruktury Przedsięwzięcia 

 

1. Dzierżawca oświadcza, że w okresie korzystania z Lokalu przez 

Wydzierżawiającego wraz z osobami towarzyszącymi albo przez Osoby Wskazane 

na warunkach opisanych w § 6 Umowy, Wydzierżawiający oraz osoby towarzyszące 

albo Osoby Wskazane mogą korzystać nieodpłatnie z  basenów i saun dostępnych 

dla gości hotelowych w ramach podstawowych pakietów pobytowych.  

2. Uprawnienie przewidziane w ust. 1 może być realizowane pod warunkiem, że dany 

obiekt, produkt, zabieg lub usługa są oferowane i dostępne w terminie skorzystania 

z nich wskazanym przez Wydzierżawiającego, osobę mu towarzyszącą lub Osoby 

Wskazane. 

3. W pozostałym zakresie, niewskazanym w ust. 1, Wydzierżawiający, osoby mu 

towarzyszące lub Osoby Wskazane mają prawo korzystać z infrastruktury 

Przedsięwzięcia i prowadzonych tam usług na ogólnych zasadach, przewidzianych 

dla osób korzystających z usług hotelarskich świadczonych w ramach 

Przedsięwzięcia. Nieodpłatne korzystanie z usług wymienionych w paragrafie 7 

ustęp 1  nie obejmuje produktów i usług gastronomicznych (w tym alkoholi) oraz 

innych odpłatnych usług. oferowanych lub świadczonych w obrębie 

Przedsięwzięcia  

 

§ 8 

Dodatkowe postanowienia oraz oświadczenia  
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1. Wydzierżawiający niniejszym udziela Dzierżawcy wyraźnej zgody na 

podnajmowanie Lokalu lub jego części dowolnym osobom trzecim jak również na 

oddawanie Lokalu lub jego części dowolnym osobom trzecim do korzystania, 

używania albo używania i pobierania pożytków pod jakimkolwiek tytułem 

prawnym.  

2. Wydzierżawiający zobowiązuje się nie podnajmować Lokalu lub jego części osobom 

innym niż Dzierżawca jak również nie oddawać Lokalu lub jego części dowolnym 

osobom innym niż Dzierżawca do korzystania, używania albo używania i 

pobierania pożytków pod jakimkolwiek tytułem prawnym. Powyższe nie dotyczy 

Osób Wskazanych w zaakceptowanym terminie. 

3. Wydzierżawiający nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Dzierżawcy dokonywać 

w Lokalu, jego części lub wyposażeniu żadnych zmian.  

4. Wydzierżawiający niniejszym udziela Dzierżawcy zgody na zainstalowanie w 

Lokalu linii telefonicznych (w tym wewnętrznej linii telefonicznej podłączonej do 

centrali telefonicznej), łącza internetowego, instalacji telewizyjnej i radiowej, a 

także innych urządzeń lub instalacji, które w opinii Dzierżawcy będą celowe lub 

niezbędne z punktu widzenia prawidłowego używania Lokalu, wykorzystywania 

Lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem lub wykonywania przez Dzierżawcę Umowy 

albo jego obowiązków prawnych. Wydzierżawiający wyraża również zgodę na 

dokonywanie przez Dzierżawcę zmian w Lokalu lub jego wyposażeniu, które w 

opinii Dzierżawcy będą celowe lub niezbędne z punktu widzenia prawidłowego 

używania Lokalu, wykorzystywania Lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem lub 

wykonywania przez Dzierżawcę Umowy albo jego obowiązków prawnych. Z 

powyższych tytułów Wydzierżawiający nie będzie wysuwał względem Dzierżawcy 

żadnych roszczeń.  

5. Wydzierżawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Dzierżawcy o 

wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mają lub mogą mieć wpływ na 

prawidłowe wykonywanie Umowy lub korzystanie z Lokalu w sposób prawidłowy 

albo zgodny z jego przeznaczeniem. 

6. Wydzierżawiający zobowiązuje się nie obciążać Lokalu jakimikolwiek prawami lub 

roszczeniami osób innych niż Dzierżawca, które to prawa lub roszczenia w 

jakikolwiek sposób wyłączałby lub ograniczałyby uprawnienia Dzierżawcy 
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wynikające z Umowy lub uprawnienia Dzierżawcy do korzystania z Lokalu zgodnie 

z jego przeznaczeniem i pobierania z tego tytułu pożytków.  

7. Wydzierżawiający oświadcza, że w celu ujawnienia prawa dzierżawy Lokalu przez 

Dzierżawcę w księdze wieczystej Lokalu zobowiązuje się na pisemne żądanie 

Dzierżawcy do powtórzenia lub potwierdzenia treści Umowy we wskazanej przez 

Dzierżawcę formie. Wszelkie związane z tym koszty obciążą Dzierżawcę. 

Wydzierżawiający zobowiązuje się do wykonania powyższego niezwłocznie, nie 

później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania Dzierżawcy. 

8. Jeżeli Wydzierżawiający przeniesie na osobę inną niż Dzierżawca prawa własności 

Lokalu, Wydzierżawiający jest zobowiązany do przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z Umowy na nabywcę Lokalu w dniu przeniesienia prawa własności 

Lokalu. W przypadku niedopełnienia tego zobowiązania przez Wydzierżawiającego, 

Dzierżawca będzie uprawniony do dochodzenia od Wydzierżawiającego kary 

umownej stanowiącej równowartość trzykrotności Czynszu, jaki przypadałby za 

rok lub okres rozliczeniowy, w ciągu którego nastąpiło przeniesienie własności 

Lokalu, z tym, że zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez 

Dzierżawcę odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. Ponadto, 

Wydzierżawiający zobowiązuje się powiadomić Dzierżawcę w terminie 3 dni 

roboczych o przeniesieniu prawa własności Lokalu, jednocześnie przedkładając 

Dzierżawcy odpis umowy z nabywcą. 

9. Zwolnienie Wydzierżawiającego z któregokolwiek zobowiązania wskazanego w ust. 

8 powyżej może nastąpić w drodze pisemnego oświadczenia Dzierżawcy i nie 

stanowi zmiany Umowy. 

 

§ 9 

Pełnomocnictwa 

 

1. Wydzierżawiający udzieli Dzierżawcy lub wskazanej przez niego osobie 

nieodwołalnego w okresie obowiązywania Umowy pełnomocnictwa 

umocowującego Dzierżawcę lub wskazaną przez niego osobę do reprezentowania 

Wydzierżawiającego względem wspólnoty lokalowej, w tym do uczestniczenia i 

wykonywania prawa głosu na zebraniach właścicieli oraz do oddawania głosu w 
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drodze indywidualnego zbierania głosów. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik 

nr 3 do Umowy. 

2. Wydzierżawiający udzieli Dzierżawcy lub wskazanej przez niego osobie 

nieodwołalnego w okresie obowiązywania Umowy pełnomocnictwa 

umocowującego Dzierżawcę lub wskazaną przez niego osobę do reprezentowania 

Wydzierżawiającego w zakresie zawierania, zmiany, rozwiązywania i wykonywania 

umów na dostarczanie do Lokalu i nieruchomości wspólnej energii elektrycznej, 

wody, ogrzewania, gazu, usług telekomunikacyjnych. Wzór pełnomocnictwa 

stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

3. Wydzierżawiający zobowiązuje się na żądanie Dzierżawcy do udzielenia 

pełnomocnictwa wskazanego w ust. 1 lub 2, także w zmienionej formie lub treści, a 

ponadto do udzielenia Dzierżawcy lub innemu podmiotowi wskazanemu przez 

Dzierżawcę pełnomocnictwa innego niż wskazane w ust. 1 i 2 powyżej, jeżeli w 

opinii Dzierżawcy będzie to celowe lub niezbędne z punktu widzenia prawidłowego 

używania Lokalu, wykorzystywania Lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem lub 

wykonywania przez Dzierżawcę Umowy albo jego obowiązków prawnych. Koszty 

udzielenia takich pełnomocnictw obciążą Dzierżawcę. Wydzierżawiający 

zobowiązuje się do wykonania powyższego niezwłocznie, nie później niż w terminie 

21 dni od dnia otrzymania żądania Dzierżawcy. 

 

§ 10  

Wypowiedzenie Umowy 

 

1. Przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta może ona zostać 

wypowiedziana wyłącznie w przypadkach określonych w Umowie. 

a) Wypowiedzenie Umowy przez Wydzierżawiającego bez zachowania terminu 

wypowiedzenia może nastąpić jedynie w przypadku jeżeli Dzierżawca: 

b) dopuścił się zwłoki przekraczającej okres 6 miesięcy w zapłacie na rzecz 

Wydzierżawiającego Czynszu,  

c) Korzysta z Lokalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w 

Umowie 

d) Nie przedstawi Wydzierżawiającemu aktu notarialnego oświadczenia o 

poddaniu się egzekucji, co do obowiązku zwrotu Lokalu zgodnie z § 4 ust. 4. 
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2. Wypowiedzenie UMOWY przez Wydzierżawiającego z powodów określonych w 

ustępie powyżej może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Dzierżawcy do 

bezzwłocznego usunięcia naruszeń i niezastosowaniu się Dzierżawcy do zawartego 

w wezwaniu polecenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od jego otrzymania. 

3. Dzierżawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

a) Wydzierżawiający odwoła lub wypowie któregokolwiek z pełnomocnictw 

udzielonych zgodnie z ust. § 9 ust. 1, 2 lub 3 Umowy, 

b) Wydzierżawiający nie wykona zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 3 

Umowy, 

c) Wydzierżawiający naruszy którekolwiek z postanowień przewidzianych w § 8 

ust. 2, 3, 5, 

d) Wydzierżawiający naruszy którekolwiek z postanowień przewidzianych w § 6 

ust. 5 lub § 8 ust. 6 Umowy i nie usunie naruszenia niezwłocznie po wezwaniu 

przez Dzierżawcę do usunięcia naruszenia, 

e) Wydzierżawiający nie wykona zobowiązania, o którym mowa w § 8 ust. 7 lub § 

11 ust. 3 Umowy, 

f) Lokal stanie się przedmiotem postępowania sądowego, zabezpieczającego, 

egzekucyjnego, administracyjnego lub sądowo-administracyjnego. 

4. Wydzierżawiający  nie ma prawa wypowiedzenia Umowy zgodnie z ust. 1 powyżej, 

jeżeli przed dokonaniem wypowiedzenia ustaną okoliczności uzasadniające jego 

dokonanie.  

 

§ 11 

Prawo pierwszeństwa 

 

1. Strony ustalają, że Dzierżawcy przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu prawa 

własności Lokalu na wypadek, gdyby Wydzierżawiający zamierzał dokonać zbycia 

Lokalu osobie trzeciej. Prawo to przysługuje Dzierżawcy w okresie obowiązywania  

Umowy zgodnie z § 3 ust. 1 oraz 2 Umowy. 

2. Wydzierżawiający jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Dzierżawcę o 

zamiarze zbycia Lokalu. Dzierżawca może wykonać prawo pierwszeństwa w ciągu 

miesiąca od otrzymania tego zawiadomienia od Wydzierżawiającego. 



14 

 

3. W przypadku przeniesienia przez Wydzierżawiającego własności Lokalu wbrew 

przysługującemu Dzierżawcy prawu pierwszeństwa lub mimo oświadczenia przez 

Dzierżawcę o wykonaniu prawa pierwszeństwa, Dzierżawca będzie uprawniony do 

dochodzenia od Wydzierżawiającego kary umownej stanowiącej równowartość 

sześciokrotności Czynszu, jaki przypadałby za rok lub okres rozliczeniowy, w ciągu 

którego nastąpiło przeniesienie własności Lokalu. Zastrzeżenie kary umownej nie 

wyłącza dochodzenia przez Dzierżawcę odszkodowania przenoszącego wysokość 

kary umownej. 

4. Wydzierżawiający oświadcza, że w celu ujawnienia prawa pierwszeństwa 

Dzierżawcy w księdze wieczystej Lokalu zobowiązuje się na pisemne żądanie 

Dzierżawcy do powtórzenia lub potwierdzenia treści zastrzeżonego prawa 

pierwszeństwa we wskazanej przez Dzierżawcę formie. Wszelkie związane z tym 

koszty obciążą Dzierżawcę. Wydzierżawiający zobowiązuje się do wykonania 

powyższego niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

żądania Dzierżawcy. 

 

§ 12 

Postanowienia i oświadczenia końcowe 

 

1. Strony postanawiają, iż wszelkie oświadczenia i powiadomienia wskazane w 

Umowie lub związane z wykonaniem Umowy będą dokonywane w formie pisemnej 

poprzez doręczenie drugiej Stronie za pokwitowaniem lub poprzez nadanie pisma 

listem poleconym lub przesyłką kurierską na adresy Stron podane w komparycji 

Umowy. Każda Strona jest zobowiązana do pisemnego poinformowania drugiej 

Strony o zmianie swojego adresu do doręczeń.  

2. Wydzierżawiający  został poinformowany, że Dzierżawca (Spółka z o.o.  działająca 

pod firmą: Pałac Na Wodzie Sp. z o.o. Staniszów 23, 58-500 Jelenia Góra), jako 

administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzał dane 

osobowe Wydzierżawiającego. Wydzierżawiający  został również poinformowany, 

że podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla 

zawarcia i wykonywania Umowy. Wydzierżawiający  niniejszym wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Dzierżawcę jego danych osobowych w celach związanych z 
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zawarciem i wykonywaniem Umowy. Ponadto, Wydzierżawiający  został przez 

Dzierżawcę poinformowany, że jego dane osobowe mogą być przez Dzierżawcę 

przekazywane w dozwolonym przez prawo zakresie zarządcy budynku, podmiotowi 

zapewniającemu ochronę budynku, doradcom księgowym, podatkowym, 

prawnym, inwestycyjnym lub finansowym Dzierżawcy oraz bankom, z których 

produktów Dzierżawca korzysta lub zamierza skorzystać w związku z 

wykonywaniem Umowy, korzystaniem z Lokalu lub prowadzeniem działalności 

gospodarczej. Wydzierżawiający  wyraża również zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. 

Wydzierżawiający  został również poinformowany, że zgodnie z przepisami ustawy 

o ochronie danych osobowych przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych oraz ich poprawiania. 

3. Wydzierżawiający oświadcza, że nie pozostaje w związku małżeńskim. 

ALBO 

pozostają w związku małżeńskim, a w jego małżeństwie obowiązuje ustrój 

rozdzielności majątkowej wprowadzony mocą okazanej przy zawarciu Umowy 

umowy majątkowej małżeńskiej udokumentowanej aktem notarialnym 

sporządzonym przez ________ notariusza w ________ w dniu ________ roku, 

Rep. A nr ________. Wydzierżawiający zapewnia przy tym, że umowa ta nie 

została rozwiązana, unieważniona ani zmieniona i żadnych innych umów 

majątkowych małżeńskich nie zawierano 

ALBO 

pozostaje w związku małżeńskim z ________, a w jego małżeństwie obowiązuje 

ustrój wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej; obowiązujący w jego 

małżeństwie ustrój majątkowy nie został zmieniony umową lub orzeczeniem sądu. 

4. Wydzierżawiający oświadcza, że Umowę zawiera w ramach prowadzonej przez 

siebie działalności gospodarczej pod firmą ______________________ 

ALBO 

Umowę zawiera w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

5. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści Umowy i poszczególnych 

jej postanowień oraz zobowiązują się do ich nie ujawniania osobom trzecim, za 

wyjątkiem swoich bezpośrednich doradców prawnych, finansowych lub 

inwestycyjnych, a także banków, z których produktów Strona korzysta lub 
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zamierza skorzystać w związku z wykonywaniem Umowy, korzystaniem z Lokalu 

lub prowadzeniem działalności gospodarczej.   

6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie przewidzianych w Umowie. 

7. Strony oświadczają, że tytuły poszczególnych paragrafów mają jedynie 

porządkujące zastosowanie i nie są podstawą do dokonywania wykładni Umowy. 

8. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego.  

9. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

a) Załącznik nr 1: plan Lokalu wraz z rzutem kondygnacji Budynku, 

b) Załącznik nr 2: standard wykończenia oraz wyposażenia Lokalu, 

c) Załącznik nr 3: wzór pełnomocnictwa, 

d) Załącznik nr 4: wzór pełnomocnictwa. 

10. Wydzierżawiający  oświadcza, że otrzymał projekt Umowy w terminie 

pozwalającym mu na zapoznanie się z jego treścią i zgłoszenie swoich uwag, 

poszczególne postanowienia Umowy są dla niego zrozumiałe i jednoznaczne, a 

Umowa podlegała indywidualnej negocjacji. 

11. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony przyjmują, że opóźnienie w 

wykonaniu przez Dzierżawcę któregokolwiek z przysługujących mu na mocy 

Umowy praw nie będzie poczytywane za zrzeczenie się tego prawa. Ponadto, każde 

oświadczenie Dzierżawcy wyraźnie wskazujące intencję nie stanowi źródła 

jakichkolwiek roszczeń lub żądań Wydzierżawiającego ani obowiązków 

Dzierżawcy. 

12. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy będzie nieważne lub utraci 

zastosowanie, wówczas pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w pełni 

obowiązujące i skuteczne. W takim przypadku postanowienia Umowy, które są 

nieważne lub straciły zastosowanie, będą uważane za zmienione w taki sposób, aby 

ułatwić zrealizowanie intencji Stron oraz ekonomicznych i prawnych celów, które 

Strony pragnęły osiągnąć przez postanowienia nieważne lub postanowienia, które 

utraciły zastosowanie. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej Strony. 
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_________________________ 

 

 

_________________________ 

Wydzierżawiający Dzierżawca 

 

 

 


