UMOWA DZIER AWY
zawarta w Gdyni w dniu …………. 2010 roku pomi dzy:
„BUD-BANK LEASING” Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Twarda 44, wpisan do
Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS 00000027836, z
kapitałem zakładowym wynosz cym: 500.000,00 zł, opłaconym w cało ci, działaj c w
charakterze Zarz dcy Kompensacji, w imieniu własnym, lecz na rachunek
Stoczni Gdynia SA, z siedzib w Gdyni, przy ul. Czechosłowackiej 3, 81-969 Gdynia,
zwan dalej Wydzier awiaj cym
reprezentowan przez:
……………………….

-

…………………………

……………………….

-

…………………………

a
…………………………………………… z siedzib w ……………………, wpisan do
Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy …………… w Gda sku,
………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS
…………………., posiadaj c numer
NIP ………………, z kapitałem zakładowym
wynosz cym ……………………. zł, opłaconym w cało ci, reprezentowan :
…………………………..
…………………………..

-

………………..
………………..

zwanym dalej Dzier awc
oraz zwanymi dalej ł cznie jako Strony
§1
1.

Wydzier awiaj cy oddaje Dzier awcy do u ywania i pobierania po ytków działaj cy,
całoroczny o rodek wypoczynkowy – Centrum Wypoczynkowe „Wie yca” poło ony w
Szymbarku, gmina St yca, woj. pomorskie, (zwany dalej jako „CW Wie yca”).

2.

CW Wie yca zlokalizowane jest na gruncie o powierzchni 81.471 m2, obejmuj cym
stanowi ce własno Skarbu Pa stwa, a znajduj ce si w wieczystym u ytkowaniu Stoczni
Gdynia S.A. nieruchomo ci gruntowe (zabudowane 48-ma budynkami oraz 17-ma
budowlami, które stanowi odr bn własno Stoczni Gdynia S.A.), dla których S d
1

Rejonowy w Kartuzach, V Wydział Ksi g Wieczystych prowadzi ksi gi wieczyste KW nr
32495 oraz KW nr 16399.
3.

Szczegółowy wykaz ww. nieruchomo ci gruntowych a tak e budynków, budowli oraz
rodków trwałych i wyposa enia obj tych niniejsz Umow przedstawiony został w
zał czniku nr 1 do niniejszej Umowy.

4.

Wydanie przedmiotu dzier awy Dzier awcy a nast pnie tak e zwrotne jego przekazanie
Wydzier awiaj cemu nast pi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych
sporz dzonych przez przedstawicieli b d pełnomocników Stron.
§2

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony od dnia ………………..2010 r.
Wydzier awiaj cy jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem
jednomiesi cznego okresu wypowiedzenia, bez konieczno ci wskazywania przyczyn
wypowiedzenia ze skutkiem wypowiedzenia przypadaj cym na ostatni dzie miesi ca
nast puj cego po miesi cu, w którym dokonano wypowiedzenia.
Jednocze nie Wydzier awiaj cy o wiadcza, e w ramach post powania kompensacyjnego
prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy o post powaniu kompensacyjnym w
podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U. z 2008
r. Nr 233 poz. 1569), podejmowane b d działania maj ce na celu zbycie CW Wie yca w
ramach otwartego, nieograniczonego i niedyskryminacyjnego przetargu. W przypadku
sprzeda y CW Wie yca w ramach ww. przetargu oraz wypowiedzenia umowy dzier awy,
Dzier awca nie b dzie z tego tytułu wyst pował z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko
Wydzier awiaj cemu.
Dzier awca zobowi zany jest do wydania przedmiotu dzier awy niezwłocznie po
otrzymaniu stosownego wezwania, jednak e nie pó niej ni w ci gu 7 dni od otrzymania
tego wezwania.
Przedmiot dzier awy winien zosta zwrócony w stanie, w jakim został przekazany
Dzier awcy. W przypadku uchybienia obowi zkowi doprowadzenia przedmiotu dzier awy
do opisanego stanu Wydzier awiaj cy uprawniony b dzie, po uprzednim pisemnym
wezwaniu Dzier awcy do dopełnienia powy szego obowi zku, do doprowadzenia
przedmiotu dzier awy do stanu zgodnego z umow na koszt i ryzyko Dzier awcy.
Wydzier awiaj cy upowa niony jest do rozwi zania niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku przekroczenia przez Dzier awc terminu płatno ci
jakiejkolwiek nale no ci wynikaj cej z niniejszej umowy o okres ponad 14 dni, a tak e w
przypadku naruszenia przez Dzier awc któregokolwiek z obowi zków wymienionych w
jej tre ci.

§3
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Za dzier aw
o rodka wypoczynkowego CW Wie yca, Dzier awca zapłaci
Wydzier awiaj cemu miesi czn stawk czynszu w wysoko ci …………… PLN + podatek
VAT 22%, uwzgl dniaj c wszelkie opłaty i podatki o charakterze publiczno-prawnym
zwi zane z korzystaniem z CW Wie yca, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa
okre laj cymi warunki, wysoko oraz terminy płatno ci tych wiadcze .
Czynsz płatny jest z góry najpó niej w ostatnim dniu poprzedzaj cego miesi ca na konto nr
………………………………… w Banku……………….. S.A. W pierwszym miesi cu
obowi zywania niniejszej umowy, zaliczka na poczet czynszu zostanie zapłacona do dnia
…………………… 2010 r. Wydzier awiaj cy wystawi faktur VAT z dat wpływu
nale no ci na rachunek bankowy Wydzier awiaj cego.
Oprócz czynszu, o którym mowa powy ej Dzier awca zobowi zany jest do pokrycia
wszelkich opłat jakie wi
si z korzystaniem z przedmiotu dzier awy, a w szczególno ci
za zu ycie: energii elektrycznej, wody, odbiór cieków, odbiór odpadów, korzystanie z
aparatów telefonicznych oraz faksu.
Dzier awca zabezpieczy sobie ogrzewanie zajmowanych pomieszcze we własnym
zakresie i na własny koszt.
§4
Z dniem zawarcia niniejszej umowy, Dzier awca przejmuje na siebie wszelkie bie ce
zobowi zania i obci enia zwi zane z utrzymaniem przedmiotu dzier awy, a w
szczególno ci; zobowi zuje si do dokonywania napraw niezb dnych do zachowania
przedmiotu dzier awy w stanie niepogorszonym oraz do dokonywania konserwacji i
przegl dów technicznych o charakterze eksploatacyjnym wymaganych przepisami prawa.
Dzier awca zobowi zuje si do wykorzystywania CW Wie yca do celów zwi zanych z
prowadzeniem działalno ci turystycznej, rekreacyjnej, wypoczynkowej i szkoleniowej
zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami prawa.
Dzier awca zobowi zuje si u ywa przedmiotu dzier awy, w tym wyposa enia, w sposób
odpowiadaj cy ich przeznaczeniu przy przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie ochrony
p.po ., bezpiecze stwa i higieny pracy oraz ochrony mienia.
Wydzier awiaj cy ma prawo na bie co kontrolowa stan przedmiotu umowy oraz jego
u ywanie w sposób okre lony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
§5

1.

2.
3.
4.

Dzier awca o wiadcza, e znany jest mu stan faktyczny oraz prawny przedmiotu dzier awy
a Wydzier awiaj cy nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewła ciwego stanu
technicznego dzier awionych budynków, budowli i obiektów małej architektury.
Wydzier awiaj cy nie odpowiada za adne wady przedmiotu umowy.
Po zako czeniu dzier awy, Dzier awca zobowi zany jest do zwrotu przedmiotu dzier awy
w stanie nie gorszym ni to wynika z jego naturalnego zu ycia i eksploatacji.
Wszelkie dodatkowe remonty i ulepszenia przedmiotu dzier awy mog by dokonywane
przez Dzier awc wył cznie za zgod Wydzier awiaj cego i przechodz na własno
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5.
6.

1.

2.

3.

Wydzier awiaj cego. Strony w drodze odr bnego porozumienia ustal zakres prac, ich
warto oraz szczegółowe zasady rozliczenia.
Dzier awca bez zgody Wydzier awiaj cego nie mo e odda przedmiotu dzier awy osobie
trzeciej do bezpłatnego u ywania ani go poddzier awia .
W przypadku upływu okresu, na który została zawarta niniejsza umowa b d jej
rozwi zania lub wypowiedzenia, wyposa enie obj te niniejsz umow wymienione w zał.
nr 1, Dzier awca zobowi zany jest zwróci je eli na dzie rozwi zania umowy posiada ono
jeszcze okres u ywalno ci, b d jest faktycznie u ytkowane po upływie okresu
u ywalno ci.
§6
Wydzier awiaj cy w trakcie trwania umowy ubezpiecza obiekty budowlane oraz
wyposa enie obj te przedmiotem umowy od ognia i innych zdarze losowych oraz od
kradzie y.
Dzier awca zobowi zany jest w trakcie trwania umowy dzier awy do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno ci
gospodarczej i nast pstw nieszcz liwych wypadków.
Dzier awca zobowi zany jest do przedstawienia Wydzier awiaj cemu najpó niej w
terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, polisy potwierdzaj cej fakt
ubezpieczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powy ej.
§9

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Wszelkie spory zwi zane z niniejsz Umowy, których strony nie b d w stanie rozwi za
na drodze polubownej ostatecznie b d rozstrzygane przez s d wła ciwy według siedziby
Wydzier awiaj cego.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaj zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewa no ci.
W sprawach nie uregulowanych niniejsz Umow zastosowanie b d miały powszechnie
obowi zuj ce przepisy prawa.
Dzier awca o wiadcza, e bez pisemnej zgody Wydzier awiaj cego nie sceduje, ani nie
spowoduje innego przeniesienia na osob trzeci praw i wierzytelno ci wynikaj cych z
niniejszej Umowy.
Niniejsza Umowa wchodzi w ycie z dniem jej podpisania.
Niniejsz Umow sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach w j zyku
polskim, w tym dwa egzemplarze dla Wydzier awiaj cego oraz jeden dla Dzier awcy.

WYDZIER AWIAJ CY

DZIER AWCA
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