UMOWA DZIERZAWY Nr PMR.6845.4.2019
W dniu 23 grudnia 2019 roku pomi^dzy Gmin^ Brudzew, NIP 668 19 23 110, REGON 000533156
reprezentowan^przez
Pana Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew,
zwan^w dalszej tresci umowy „Wydzierzawiaj^cym"
a
Wielkopolskim Oddzialem Okr^gowym Polskiego Czerwonego Krzyzaw Poznaniu z siedzib^ ul. G6rna
Wilda 99 A-B, 61-563 Poznari prowadzacym dzialainosc gospodarcza^ na podstawie wpisu do Krajowego
Rejestru S^dowego pod nr KRS 0000225587, REGON 007023731, NIP 777-00-05-327 reprezentowanym
przez:
Panl^ Beat^ Kozak-Cieszkiewicz - p.o. Dyrektora Wielkopolskiego Oddzialu Okr^gowego Polskiego Krzyza w
Poznaniu;
Pani^ Barbara Rachuba - Glown^ Ksi^gow^ Wielkopolskiego Oddzialu Okr^gowego Polskiego Krzyza w
Poznaniu;
zwanym w dalszej tresci umowy „Dzierzawc^" zostala zawarta umowa tresci nast^puj^cej.
§1
Przedmiotem dzierzawy s^ nieruchomosci gruntowe stanowi^ce wlasnosc Gminy Brudzew.
§2
1. ..Wydzierzawiaj^cy" oddaje „Dzierzawcy" do uzywania i pobierania pozytkow cz^sci gruntow celem
ustawienia na nich pojemnikow metalowych w ilosci 7 szt. o wymiarach kazdy 1,15m x 1,15m z
przeznaczeniem na zbiork^ odziezy uzywanej i innych tekstylii gospodarczych.
2. W/w pojemniki zostan^ usytuowane na terenie cz^sci nieruchomosci stanowi^cych wlasnosc
,',Wydzierzawiaj^cego", oznaczonych nr ewid.:
250/12 - obr^b geodez. Brudzew - 2 szt. pojemnikow
179/1 - obr^b geodez. Brudzew - 2 szt. pojemnikow
684/1 - obr^b geodez. Krwony - 1 szt. pojemnika
370/2 - obr^b geodez. Kozmin - 1 szt. pojemnika
42/123 - obr^b geode. Brudzyri 1 szt. pojemnika
3. Pojemniki zostan^ustawione przez „Dzierzawc?" w miejscach okreslonych przez ..Wydzierzawiaj^cego".
4. Do obowi^kow „Dzierzawcy" nalezy regularne oprdznianie pojemnikow z cz^stotliwosci^co najmniej 1 raz
w miesi^cu oraz zagospodarowanie pozyskanej odziezy uzywanej i innych tekstylii gospodarczych.
5. Pojemniki b^d^ na koszt „Dzierzawcy" utrzymywane w nalezytym stanie technicznym.
6. W przypadku przepelnienia pojemnikow przewiduje s\q przyjazd interwencyjny po dodatkowym zgtoszeniu
telefonicznym „Wydzierzawiaj^cego". Przyjazd nast^i w przeci^u 48 godz. od zgloszenia.
7. Przyjazd intenA/encyjny nie wplywa na cz^stotliwosc oprozniania pojemnikow, wskazan^w pkt 4.
8. „Wydzierzawiaj^cemu" sluzy prawo przeprowadzenia w kazdym czasie kontroli przedmiotu dzierzawy, pod
wzgl^dem przestrzegania przez „Dzierzawc^"warunk6w niniejszej umowy.
§3
„Dzierzawca" oswiadcza, ze posiada niezb^dne uprawnienia do prowadzenia dziaialnosci gospodarczej w
zakresie b^d^cym przedmiotem niniejszej umowy.
^

§4
„Dzierzawca" b^dzie uzywal przedmiot umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami
prawidtowej gospodarki.
§5
Strony ustalaj^, iz z tytulu dzierzawy ..Dzierzawca" b^dzie placil „Wydzierzawiaj^cemu" czynsz dzierzawny w
wysokosci ustalonej zgodnie z obowi^uj^cym Zarz^dzeniem Wojta Gminy Brudzew Nr 7/2016 z dnia 12
stycznia 2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytulu dzierzawy nieruchomosci gruntowych
niezabudowanych stanowie^cych wlasnosc Gminy Brudzew, w wysokosci 4,00 zl netto miesiecznie za 1 m2
zaj^tej powierzchni pod pojemnikiem, tj. 1,32 m2 (powierzchnia pod 1 pojemnikiem) x 4,00 zl netto (stawka
czynszu za powierzchni^ zaj^t^ pod 1 pojemnik)=5,28 zl x 7 szt. pojemnik6w=36,96 z\o + podatek VAT.
§6
1. Czynsz dzierzawny w kwocie 443,52 z\. 36,96 zl x 12 m-cy) + podatek VAT platny b^dzie za rok z gory
na rachunek bankowy ^Wydzierzawiaj^cego" nr 92 8543 0000 2006 6000 7405 0001 w LBS Strzalkowo
0/Brudzew po wystawieniu faktury VAT w terminie do 15 lutego 2020 roku.
2. Za dzieh zaplaty uwazany b^dzie dzieri wplaty na rachunek bankowy ..Wydzierzawiaj^cego".
3. W razie zwioki w uiszczaniu naleznosci o jakich mowa w umowie „Wydzierzawiaj^cemu" sluzy prawo
naliczania odsetek ustawowych.
4. Strony dopuszczaj^ mozliwosc zmiany wysokosci czynszu, w przypadku zmiany stawek czynszu zawartych
w Zarz^dzeniu Wojta Gminy Brudzew Nr 7/2016 z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu
z tytulu dzierzawy nieruchomosci gruntowych stanowi^cych wlasnosc Gminy Brudzew.
§7
1. „Dzierzawcy nie wolno bez pisemnej zgody „Wydzierzawiajc^cego" oddawac przedmiotu dzierzawy innej
osobie do uzywania, ani tez poddzierzawiac.
2. „Dzierzawcy'' nie b^dzie przyslugiwalo odszkodowanie za poniesione naklady na gruncie wbrew
postanowieniom niniejszej umowy.
§8
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas okreslony i obowi^uje od dnia 2 stycznia 2020 roku do dnia 31
grudnia 2020 roku.
§9
1. Kazdej ze stron sluzy prawo rozwi^ania umowy na pismie z zachowaniem l-miesi^cznego okresu
wypowiedzenia.
2. W razie naruszenia przez „Dzierzawce" warunkdw umowy lub przepisow prawa, „Wydzierzawiaj^cy" moze
niniejsza umow^ wypowiedziec bez zachowania terminu wypowiedzenia.
3. W razie rozwia^zania umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 „Dzierzawcy" nie sluza^ zadne roszczenia
wobec „Wydzierzawiaj^cego".
§10
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaj^formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsz^umowa^stosuje si^ przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikle na tie wykonywania niniejszej umowy rozstrzygac b?dzie s^d wla^ciwy
dla „Wydzierzawiaj^cego".

Umowa nie moze ulec miiczs^cemu przedluzeniu. Przedluzenie dzierzawy moze nast^ic wyl^cznie w formie
pisemnej.
§12
Po wygasni^ciu umowy lub wypowiedzeniu umowy dzierzawy, grunt winien bye pozostawiony w nalezytym
stanie, tj. uporz^dl<owany i nie zainwestowany.
§13
Umowa zostala zawarta w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa dla „Wydzierzawiajc^cego", jeden dla
„Dzierzawcy".
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