
UMOWA DZIER.Z.AWY Nr ...PROJEKT

zawarta w dniu ....2017 r. w Elblągu pomiędzy:

Elblqskim Przedsiębiorstwem Wodociqgów i Kanalizacji Spółka z ograniczonq
odpowiedzialnościq, ul. Rawska 2.4, 82-300 Elblqg, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w
olsztynie VIII Wydział' Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000 1 260 1 8, reprezentowaną przez..
- Andrzeja Kurkiewicza - DyrektoraZarząrJu

Zw aną dalej,, WY D ZIF.RIŻ AWIAJĄCYM''.

4.....

Zwanym da|ej ,,DZIERZAWCĄ'', W imieniu którego dział'a:

$1.
Wydzteża.wiający wydzieriawta, a DzierŻa'wca przyjmuje w^dzieria.wę pomieszczenia na

działalnośc gastronomiczną o Łącznej powierzchni 226,46 m, które znajdują się na terenie
EPWiK Sp. z o.o. w Elblągu ul. Rawska 2-4 w budynku socjalnym.

$2.
DzierŻawca użytkować będzie przedmiot dzieriav,ry znaleŻytą starannościq,w szczęgólności
zgodnie z przeznaczeniem.

s3.
1 . Konserwacj a t bieŻqce remonty wykonywane będą przez Dzieriawcę na j ego koszt.
2. Po zakończęntu dzierzawy, Dzierzawca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu

dzterŻawry w stanie nie gorszym ponad normalne zuŻycie.

$4.
1'Bez zgody WydzierŻawiającego DzierŻawcanl'e moŻe oddawać przedmiotu dzierzawy

osobie trzeciĄ do bezptatnego użytkowania ani go poddzierŻawiac, ant teŻ zmtentać celu
dzierŻawy określonego w $1.

2, W r azie naruszenia p ovvry Ższe go W y dzierŻawiaj ący moze wypo wiedzieć umowę
dzier ŻaW b ez zachowan i a te rminó w wyp o w te dzenla'

$s.
1. T1tułem dzięrŻary DzierŻawca będzie uiszczał miesięczny czynsz na rzecz

Wydzierzawiającego w wysokości. .' Wartość czynszu zostanie
powiększona o stawkę podatku VAT, obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Kwota
czynszl podlega corocznej zmianl'e, bez konieczności zmiany Umowy, od początku roku
kalendarzowego w oparciu o roczny wskaŹnik towarów i usług konsumpcyjnych,
ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzory'

2. Podstawę zapłaty za Czynsz miesięczny będzie stanowió faktura VAT wystawiona
najpóźniej do 7-dnia miesiąca i dostarczonaprzezWydzierŻawiającego na adres siedziby
DzierŻawcy podany w preambule Umowy, pŁatny w formie przelewu bankowego w



terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy Wydzteriawiającego
w Banku Millennium SA nr 66 1160 2202 0000 0000 6191 3067 ' Za dzienzapłaty lwaŻa
się dzień obciązenia rachunku bankowego DzierŻawcy.

3 . W przypadku zale gania z płatnościq czynszu D zterŻaurca zobowiązany j est do zapłaty
W y dzierŻawi aj ącemu ustawowych o ds etek za kaŻdy dzien zwłoki.

4. Strony dopuszczają mozliwośc zmiany wysokości czynszn na podstawie aneksu do
umowy.

5. DzietŻawca zobowiązany jest do zilsŻenia Iicznika na prąd we własnym zakresie i
za-warcia umowy z dostawcą energii elektrycznej. Po zakonczentu dzierŻawy
D zter Żaw c a zob owtązany j e st do przywró cenia stanu sprzed zaw ar cia umowy.

s6.
W czasie trwania umowy) kaŻda zę stron moŻe ją wypowiedzieć z zachowaniem
trzymiesięc Znego okresu wypowiedzenia.

s7.
WydzierŻawiający zastrzega sobie mozliwość rozwtązania umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia' jezeli DzierŻawca zaIega z płatnością czynszu za dwa okresy płatności lub
dopuszcza się naruszeń istotnych postanowień niniejszej umowy.

s8.
Wszelkię zmlany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

$e.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

s 10.

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony
poddają podrozstrzygnięcie rzęczowo właściwego Sądu w Elblągu.

$ 11.
DzięrŻawca upowaznia Wydzieźawiającego do wystawiania faktury VAT bez podpisu
DzierŻawcy'

$ 12.

DzierŻawca na własny koszt będzie przeprowadzał konserwacje i napIawy udostępnionych
przęZ W y dzierŻawiaj ącego pomieszczen oraz wyposażenia.

$ 13.

DzietŻawca zobowiązany jest do zwrotu pomieszczeń i wyposaŻenia w stanie nie gorszym

ponad normalne zuŻycie -przekazanie nastąpi protokolarnie. Ponadto zobowlązu1e się

D zier Żaw cę do odkupie nia zniszczone go lub skradzione go wypo sażenia.

s 14.

DzierŻawca zobowtązany jest do pokrycia kosztów we własnym zakresie za zuŻ7te media
(woda,ścieki ,energia elektryczna i telefon)wg wskazań licznika i cęn dostawców mediów'

s ls.
Dzierzawcazobowiązany jest do utylizacji odpadow zgodnie z obowiązl4ącymi przepisami.



$ 16.
Dzierzawca ubezpieczy obiekt we własnym zakresie.

s 17.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach' po jednym dla kaŻdej
stron.

s 18.
Umowa zostaje za-wartana czas określony, tj. na 5 lat od dnia jej podpisania.

,WDZIERŻAWIAJACY DZIERZAWCA
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