
WZÓR 

UMOWA   DZIERŻAWY   NR ……./2022 
 

 

 

Zawarta w dniu 01.05.2022 r. 

pomiędzy: 

Gminą Izbicko ul. Powstańców Śląskich 12,  47-180 Izbicko 

reprezentowaną przez Brygida Pytel-  Wójt Gminy  

zwanym dalej wydzierżawiającym  

a  

…………………………………………………., zwanym dalej dzierżawcą 

 

                                                                    § 1. 

 

Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę na cele rolnicze nieruchomości położonej w  

miejscowości Poznowice, stanowiącą działkę nr 179 obręb Poznowice, o powierzchni 0,2106 

ha stanowiącej użytek rolny RVI .   

 

 

                                                                  §  2. 

 

1. Dzierżawca  zobowiązany jest do zapłaty czynszu, który naliczany będzie w okresach 

półrocznych. 

2. Podstawą naliczania czynszu jest cena 1q żyta ogładzona przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

3. Wysokość rocznego czynszu odpowiada wartości równej ……………. (cena uzyskana 

w wyniku I przetargu pisemnego nie ograniczonego). 

4. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, jeżeli zmianie ulegnie podstawa naliczania czynszu t.j. cena 1 q żyta. 

5. Ustala się   terminy  zapłaty  czynszu tj I  półrocze do 15 marca każdego roku, II półrocze 

do 15 września każdego roku. 

                                                                    §  3. 

 

Dzierżawca zobowiązany jest do uregulowania podatków i innych opłat związanych z 

przedmiotem dzierżawy. 

 

                                                                   §  4. 

 

W przypadku zalegania z opłatą  czynszu dzierżawca będzie płacił ustawowe odsetki. 

 

                                                                   §  5. 

 

Umowa zostaje zawarta od dnia …..05.2022 r. do …..2025 r. 

 

                                                                   §  6. 

 



1. Dzierżawca zobowiązany jest użytkować przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami 

prawidłowej gospodarki dla zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie 

pogorszonym. 

2. Po zakończeniu umowy dzierżawca zobowiązany jest przekazać wydzierżawiającemu 

przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym stosownie do przepisów o wykonaniu 

dzierżawy i niniejszej umowy. 

 

                                                                  §  7. 

 

1. Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego 

użytkowania ani go poddzierżawiać 

2. Dzierżawca nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody 

wydzierżawiającego . 

                                                            §  8. 

 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 6-cio miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

2. W razie naruszenia postanowień § 7 umowy lub zwłoki z zapłatą czynszu za dwa okresy 

płatności, wydzierżawiając może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu 

wypowiedzenia. 

 

                                                           §  9. 

 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 

 

                                                           §  10. 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

                                                           §  11. 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................                                ........................................................ 

        / wydzierżawiający/                                                         / dzierżawca/          

 

  

  
 

 


