
Zatqcznik nr 1 - wzor umowy 

UMOWA DZIERZAWY NR 

Zawarta w dniu w Jeziorach pomi^dzy Wielkopolskim Parkiem Narodowym, Jeziory, 

62-050 Mosina, posiadajqcym oznaczenie: 

NIP 7773223295 REGON 301997776 

reprezentowanym przez 

Pana Adama Kaczmarka - Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego 

zwanym w dalszej cz^sci umowy Wydzierzawiajqcym 

a Panem/Paniq legitymujqcym s\q dowodem osobistym 

zamieszkatym -

zwanym w dalszej cz^sci umowy Dzierzawcq. 

§ 1 

1. Wydzierzawiaj^cy oddaje, a Dzierzawca bierze w dzierzawy nieruchomosc nizej wymienionq: 

gmina obr^b Nr ksi^gi wieczystej Numer ewidencyjny Rodzaj uzytku klasa pow. uzytku (ha) powierzchnia uzytkow ogotem (ha) 

§ 2 

Dzierzawca oswiadcza, ze potozenie, powierzchnia, granice przedmiotu dzierzawy oraz jego stan 

gospodarczy i prawny sq mu znane i nie b^dzie wnosic z tego tytuiu roszczen wobec 

Wydzierzawiajqcego. 

§ 3 

Umowa zostata zawarta na okres od dnia . . do dnia . . , z tym dniem wygasa i 

milczqco przedtuzona bye nie moze. 

§ 4 

Dzierzawca zobowigzany jest zebrac plony do dnia wygasni^cia umowy lub rozwiqzania umowy na 

wtasny wniosek. 

. § 5 . . • 

Dzierzawcy nie przystuguje odszkodowanie z tytutu naktadow na przedmiot dzierzawy. 
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§ 6 

1. Czynsz dzierzawny ustalono w przetargu i wynosi siownie: 

w pierwszym roku uzytkowania. 

2. Wartosc czynszu dzierzawnego za kazdy nastepny rok podlega waloryzacji w oparciu o wskaznik 

wzrostu cen towaru i ustug za rok ubiegty ustalony na podstawie obwieszczenia Prezesa Gtownego 

UrzQdu Statystycznego. Waloryzacja dokonywana b^dzie raz do roku kazdorazowo po dniu 1 czerwca 

roku kolejnego po roku zawarcia umowy. 

3. Czynsz dzierzawny Dzierzawca zobowiqzuje si^ wptacac do kasy Wielkopolskiego Parku 

Narodowego lub na rachunek BGK 16 1130 1088 0001 3126 8320 0009 do dnia 01.12. kazdego roku z 

gory. 

4. W przypadku zaiegania z ptatnosciq Wydzierzawiajqcemu przystuguje: 

- prawo naliczania odsetek ustawowych, 

- rozwiqzania unnowy ze skutkiem natychmiastowym (optata zostanie naliczona proporcjonalnie do 

czasu uzytkowania gruntu) 

5. Dzierzawca nie moze potrqcac z czynszem zadnych kwot z tytutu roszczen wobec 

Wydzierzawiajqcego. 

6. Dzierzawca ponosi wszelkie optaty wynikajqce z niniejszej umowy (w tym: podatek rolny, 

ubezpieczenia, optaty lokalne i sktadk^ do Spotki Wodnej) oraz jest zobowiqzany do wykonywania 

badania gleby (jeden raz w roku). Dzierzawca zobowiqzuje s\q pisemnie udzielic Wydzierzawiajqcemu 

informacji o uzyskanycti danych z analizy gleby. 

7. Dzierzawca zobowiqzuje s\q do wptacenia podatku rolnego od przedmiotu umowy bezposrednio 

do organu podatkowego w terminie jego ptatnosci zgodnie ze swym obowiqzkiem wynikaj^cych z 

ordynacji podatkowej. 

§ 7 

1. Dzierzawca b^dzie uzywat przedmiotu dzierzawy wytqcznie w celu prowadzenia dziatalnosci rolnej i 

nie moze zmienic jego substancji lub przeznaczenia, w szczegolnosci poprzez zabudowanie, 

zaktadanie sadow, plantacji, upraw wieloletnich, itp. 

2. Dzierzawca zobowi^zany jest uzywac przedmiotu dzierzawy wedtug zasad i prawidet racjonalnej 

gospodarki rolnej oraz dziatan pokrewnych, a w szczegolnosci zobowiqzany jest do: 

- uprawiania i uzytkowania gruntow rolnych zgodnie z aktuainq wiedzq agrotechnicznq i wtasciwym 

poziomem kultury rolnej oraz zasadami okreslonymi w Planie Octirony WPN lub zadaniach 

octironnych, 

- naprawy i konserwacji urzqdzeri wodno-melioracyjnych, 

- octirony upraw przed szkodnikami i od zwierzyny townej. 
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3. Dzierzawca jest zobowiqzany do szczegolnej ochrony pasow przeciwwietrznych znajduj^cych si^ 
przy dzierzawionych dziatl<ach, a w szczegolnosci do nienaruszania ich przy uprawie gleby i 
stosowaniu srodkow chemicznych. Zabrania si^ tez przejezdzania przez pasy poza drogami do tego 
wyznaczonymi. 

4. Wydzierzawiajqcy jest uprawniony do kontrolowania prawidfowego zagospodarowania i 
prowadzenia gospodarki zgodnie z przeznaczeniem gruntu. 

5. Bez zgody Wydzierzawiajqcego nie wolno Dzierzawcy odst^powac lub udostQpniac przedmiotu 
dzierzawy osobom trzecim. 

6. Dzierzawca zobowiqzuje si^ udzielic pisemnych informacji o otrzymywanym rodzaju (pakietach) 
dotacji bezposrednich i/lub rolno-srodowiskowych, czasie trwania doptat wraz z wyciqgiem z zasad 
gospodarowania. Informacji nalezy udzielic pisemnie w terminie 30 dni od zawarcia umowy 
dzierzawy lub w terminie 30 dni od zawarcia umowy doptaty. 

1. Wydzierzawiajqcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym 
w przypadku niedopetnienia warunkow umowy przez Dzierzawcy, bez prawa do 
odszkodowania. 

2. Dzierzawcy przystuguje prawo wypowiedzenia umowy dzierzawy w trakcie jest trwania. Jezeli 
Dzierzawca wypowie umowy dzierzawy w trakcie jej trwania kwota wptaconego czynszu 
dzierzawnego nie podlega zwrotowi (umowa wypowiedziana przed 15 pazdziernika danego 
roku kalendarzowego zwalnia z koniecznosci ptacenia czynszu dzierzawnego za kolejny rok 
trwania umowy, umowa wypowiedziana po 15 pazdziernika skutkuje naliczeniem czynszu 
dzierzawnego za nastypny rok i zobowiqzuje Dzierzawcy do jego zaptaty). 

3. Wydzierzawiajqcy zastrzega sobie prawo rozwiqzania umowy z 3 miesiycznym okresem 
wypowiedzenia bez prawa do odszkodowania. 

4. Wydzierzawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc przejycia gruntu - wypowiedzenia umowy w 
czysci lub catosci przed datq jej uptywu, gdy jest to niezbydne do realizacji dziatah 
ochronnych Parku. 

5. W sytuacji zaistnienia okolicznosci wymienionych w §8 ust. 3,4 WPN wyptaci odszkodowanie 
za utracone plony jezeli przejycie nastypuje przed terminem zbiorow ptodow rolnych. 

6. Z chwilq wygasniycia lub rozwiqzania umowy dzierzawy jej przedmiot winien bye zdany w 
stanie zagospodarowania niepogorszonym i zgodnym z zasadami prawidtowej i racjonalnej 
gospodarki rolnej. 

§8 

§9 

Dzierzawcy nie przystuguje prawo pierwokupu w razie sprzedazy tej nieruchomosci. 

§10 

Zabrania siy: 

- sktadowania na polu obornika i innych nawozow naturalnych i sztucznych. 
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- uprawy roslin wieloletnich, 

- wypasu bydta i owiec na iqkach i pastwiskach, 

- ogradzania upraw rolnych trwatymi ogrodzeniami, ktore uniemozliwityby migracjQ zwierzqt 
pomî dzy kompleksami rolno-lesnymi. 

Dzierzawca zobowiqzany jest uzytkowac przedmiot dzierzawy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, 
w szczegolnosci z Ustawq o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 (Dz.U.2015.1651 z pozn. zm.). 

Na gruntach obj^tych dzierzawy Dzierzawcy nie przystuguje roszczenie przeciwko 
Wydzierzawiajqcemu o odszkodowanie z tytutu szkod towieckich oraz innych wyrzqdzonych przez 
zwierzyn^ lesnq. 

§13 

W sprawach nieuregulowanych umowq znajdujq zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

§14 

Ewentualne spory rozstrzygane b^d^ przez wtasciwy rzeczowo sqd powszechny w Poznaniu. 

§15 

Zmiany umowy mogq nastqpic tyiko w formie pisemnej za zgod^ obu stron, pod rygorem 
niewaznosci. 

Umowy spisano w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje Dzierzawca, a dwa 
Wydzierzawiajqcy. 

Zatgczniki: 

1. Mapa z zaznaczonq dzierzawionq nieruchomosciq. 

§11 

§12 

§ 16 

Podpis dzierzawcy PieczQc 
i podpis wydzierzawiajqcego 
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