UMOWA DZIERŻAWY NR ………………………….

zawarta w dniu …… 2021r. w Augustowie pomiędzy Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Augustowie , reprezentowanym przez:
……………………….  – prezes Oddziału PTTK  
……………………….  – wiceprezes Oddziału PTTK  , 
zwanym dalej „Wydzierżawiającym” z jednej strony, 
a  ……………..
adres  ………………. 
zwanym dalej „Dzierżawcą” z drugiej strony, o treści następującej :

§ 1.
Wydzierżawiający oświadcza, że  jest właścicielem części nieruchomości położonej przy
ul. Nadrzecznej 70 a w Augustowie, o powierzchni łącznej 226 m2, na terenie działki nr 2911/1 obręb Augustów, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Augustowie  nr KW nr 7426.

§ 2.
Umową niniejszą Wydzierżawiający oddaje, a Dzierżawca bierze w dzierżawę 
a/ pomieszczenia  tawerny  wraz z zapleczem o powierzchni 226  m² , w którym wydzielone są:
-2 sale dla gości – 93  m², - zaplecze kuchenne i magazynowe  – 57,14 m², - korytarze – 57,78 m2, - inne pomieszczenia (sanitariaty, szatnia) – 18,18m².    
b / teren  przyległ do tawerny o powierzchni 200 m² usytuowanym na ww. nieruchomości na terenie Oddziału PTTK w Augustowie zaznaczony na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik do umowy z przeznaczeniem na prowadzenie w nim działalności gastronomicznej i kulturalno - rozrywkowej.

§ 3.
Dzierżawca przejmie protokolarnie od przedstawiciela z ramienia Zarządu Oddziału PTTK  pomieszczenia tawerny   szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do umowy. 
Przekazanie przedmiotu dzierżawy Dzierżawcy nastąpi z chwilą podpisania przez strony
protokołu przekazania nieruchomości, nie później niż w terminie  7  dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
§ 4.
Umowa niniejsza zawarta zostaje na okres: od 15.05.2021r. do 31.12.2031r. i z upływem tego terminu wygasa.

§ 5.
1. Dzierżawca nie  może bez zgody Wydzierżawiającego oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania, poddzierżawiać go. ani w żaden inny sposób odpłatnie ani nieodpłatnie przenosić posiadania  przedmiotu dzierżawy.
2. Niedotrzymanie przez Dzierżawcę warunku określonego w ust. 1 upoważnia Wydzierżawiającego do rozwiązania  niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.
§ 6
1. Dzierżawca oświadcza, że jest mu znany stan techniczny Przedmiotu dzierżawy i nie zgłasza
w  tym zakresie  żadnych  zastrzeżeń.  
2. W przypadku, w którym PTTK  bez własnej winy utraciłoby posiadanie nieruchomości (działek), o których mowa w § 1, uprawnione będzie do rozwiązania  niniejszej umowy bez wypowiedzenia.
§ 7
1.Dzierżawca zobowiązuje się używać Przedmiotu dzierżawy w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych i kulturalno-rozrywkowych. 2.Dzierżawca nie będzie prowadził na terenie Przedmiotu dzierżawy działalności sprzecznej 
z prawem.

Czynsz Dzierżawny
§ 8
Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu  czynsz dzierżawny w wysokości …………………………………..słownie  ………………………………  miesięcznie, przelewem bankowym na podstawie wystawionych przez Wydzierżawiającego faktur  VAT na następujące konto bankowe:   86 2490 0005 0000 4530 3313 1309 lub na inny rachunek Wydzierżawiającego podany na fakturze VAT 
Do czynszu oraz wszelkich innych kwot, do których uiszczania zobowiązany jest Dzierżawca zgodnie z umową, doliczany będzie podatek VAT w wysokości określonej aktualnie obowiązującymi przepisami.
Czynsz dzierżawny  jest płatny z góry do 20-tego każdego miesiąca i podlega waloryzacji zwiększeniu na dzień 1 marca każdego roku dzierżawy począwszy od 2022 r., o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS.  za rok poprzedni.
Za datę zapłaty ustala się datę uznania ww. rachunku bankowego. Przed terminem płatności czynszu dzierżawnego, Wydzierżawiający doręczy Dzierżawcy fakturę VAT drogą e-mail lub listownie. 
W  przypadku  opóźnienia w  zapłacie  czynszu Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
Jeżeli Dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu, o który mowa w § 8  powyżej sześciu  miesięcy w stosunku do terminu płatności, Wydzierżawiający może umowę  dzierżawy rozwiązać  bez zachowania terminu wypowiedzenia. Jednakże Wydzierżawiający powinien uprzedzić Dzierżawcę udzielając mu dodatkowego jednomiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu.
Zmiany czynszu dzierżawnego o których mowa w § 8 ust. 3  nie stanowią zmiany umowy 
i nie wymagają zawierania aneksu. Wydzierżawiający zobowiązuje się jednak do poinformowania Dzierżawcy o nowej wysokości czynszu .
Dzierżawca niezależnie od czynszu dzierżawnego, ponosi wszelkie opłaty i koszty związane z eksploatacją Przedmiotu dzierżawy.
Odpłatność za energię elektryczną będzie naliczana zgodnie ze wskazaniami urządzeń pomiarowych według harmonogramu ustalonego pomiędzy Dzierżawcą a Wydzierżawiającym. 
Odpłatność za pozostałe media (woda) ponoszona będzie przez Dzierżawcę niezależnie od czynszu dzierżawy w wysokości zgodnie ze wskazaniami podlicznika według harmonogramu ustalonego pomiędzy Dzierżawcą a Wydzierżawiającym. 
Dzierżawca zobowiązany jest  ponosić koszty wywozu śmieci. W tym celu zobowiązany jest do podpisania umowy  na  dzierżawę  pojemników i  wywóz śmieci z  firmą świadczącą usługi w tym zakresie. 

§ 9
Poza zmianą czynszu zgodnie z § 8 ust.3 oraz pozostałymi zapisami umowy, lub zmianą obowiązującej lub zmianą stawki podatku VAT, z uzasadnionych przyczyn czynsz może ulec podwyższeniu lub obniżeniu wyłącznie w trybie porozumienia Stron na podstawie aneksu do niniejszej umowy zawartego  pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 10
1.Dzierżawca  prowadzi działalność na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wyłącza się możliwość żądania obniżenia czynszu w wypadku zmniejszenia zwykłego przychodu z Przedmiotu dzierżawy, z wyłączeniem okoliczności związanych z działaniem siły wyższej.
2. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z rozwiązania umowy, za które odpowiedzialność ponosi Dzierżawca.
3. Po zakończeniu okresu dzierżawy, na jaki umowa została zawarta lub w przypadku  rozwiązania   umowy z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy, Wydzierżawiający nie będzie miał obowiązku zapłaty Dzierżawcy wynagrodzenia za nakłady na Przedmiot dzierżawy.

Eksploatacja Przedmiotu dzierżawy
§ 11
1.Dzierżawca niezależnie od czynszu dzierżawnego, ponosi wszelkie opłaty i koszty związane z eksploatacją Przedmiotu dzierżawy w szczególności:
a) konserwacji, remontów i napraw bieżących Przedmiotu dzierżawy;
b) konserwacji, uzupełniania i wymiany sprzętu związanego z zapewnieniem, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, BHP, wykonania zaleceń, decyzji i postanowień jednostek straży pożarnej, BHP, Sanepidu, ochrony środowiska, dozoru technicznego, kominiarskich i innych właściwych organów i służb oraz dostosowywania przedmiotu dzierżawy w czasie jej trwania do zmieniających się przepisów, wymogów i norm w tym zakresie w stopniu umożliwiającym jego funkcjonowanie w zakresie o jakim mowa 
w niniejszej umowie;
c)zabezpieczenia i ochrony organizowanych  imprez 
d) inne związane z eksploatacją  Przedmiotu dzierżawy.
2. Dzierżawca  zobowiązuje się zabezpieczyć powierzone składniki majątkowe Oddziału PTTK przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem oraz przestrzegać zasad gospodarności w ich eksploatacji.
3. Dzierżawca ma prawo do zawarcia umów dotyczących dostawy mediów oraz usług 
z dowolnie wybranym przez siebie usługodawcą.

§ 12
1.Koszty określone w § 11 płatne są przez Dzierżawcę bezpośrednio do poszczególnych urzędów bądź zakładów (przedsiębiorstw) na podstawie indywidualnie zawartych umów bądź posiadanych dokumentów.  

§ 13
Dzierżawca zobowiązuje się do dbałości o Przedmiot dzierżawy wraz z dojściami 
i dojazdami w obrębie nieruchomości, utrzymania w należytym stanie technicznym i użytkowym. 
§ 14
Dzierżawca  zobowiązuje się zapewnić Wydzierżawiającemu lub upoważnionym do tego służbom dostęp do Przedmiotu dzierżawy w celu kontroli poprawnego funkcjonowania obiektu.
§ 15
1.Skutki niewykonania zobowiązań wymienionych w § 11 i 12 Umowy obciążają 
w całości Dzierżawcę.
2.Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić Wydzierżawiającemu ewentualnie poniesione kary 
i opłaty z tego tytułu, jeżeli takie opłaty, w szczególności jako właściciel majątku zmuszony był ponieść, a wynikają one z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dzierżawca.

§ 16
Ubezpieczenie  Przedmiotu dzierżawy
1.Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przez cały okres  trwania umowy majątku przekazanego w dzierżawę Dzierżawca  ma obowiązek dokonać  na własny koszt. Kwota ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 200.000,00zł. Dzierżawca na każde wezwanie Wydzierżawiającego  zobowiązany jest  przedstawić mu dowód zawarcia i opłacenia  polisy ubezpieczeniowej.  
2. Szkody nie pokryte przez Ubezpieczyciela z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia dzierżawionego majątku przez Dzierżawcę obciążają go w całości. W przypadku powstania szkód w Przedmiocie dzierżawy z winy Dzierżawcy i pokrycia przez Ubezpieczyciela ich wartości 
w sposób niewystarczający, Dzierżawca pokryje różnicę pomiędzy kwotami uzyskanymi od Ubezpieczyciela a wartością szkody. 
3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z korzystaniem z Przedmiotu dzierżawy dokonuje Dzierżawca i  ponosi jego koszt.
4. Inne rodzaje ubezpieczenia, w tym mienia wniesionego przez  Dzierżawcę, pozostawia się do uznania Dzierżawcy. Koszty takiego ubezpieczenia pokrywa Dzierżawca oraz  ponosi ryzyko jego braku.

Prace  modernizacyjno - inwestycyjne w Przedmiocie dzierżawy
§ 17
Dzierżawca zobowiązuje się przeprowadzić na nieruchomości inwestycję, która obejmuje  zakres prac wskazany przez Dzierżawcę w ofercie, zaakceptowany przez  Wydzierżawiającego,  opisany w załączniku nr 2 do  niniejszej umowy. 
2. W celu realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Dzierżawca zobowiązuje się do zainwestowania kwoty nie mniejszej niż 100 000,00 (netto) w ciągu pierwszych trzech lat trwania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, termin może być przedłużony w drodze odrębnego aneksu do umowy.
3. Dzierżawca nie może zaciągać zobowiązań finansowych i rzeczowych na majątku Wydzierżawiającego będącym przedmiotem Umowy.
4. Niezainwestowanie przez Dzierżawcę w określonym terminie kwoty wskazanej w § 17 ust. 2   na modernizację Przedmiotu dzierżawy może skutkować rozwiązaniem bez wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Dzierżawcy. W takim wypadku Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego  kary umownej w wysokości 25.000 zł 
5. Wydzierżawiający przedstawi Dzierżawcy wstępny kosztorys inwestycji  przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych. W przypadku spornych kwot dotyczących wyceny materiałów, usług lub robocizny  zostaną przyjęte uśrednione stawki rynkowe.
6.W terminie  30 dni od zakończenia inwestycji, ale nie późnej niż do dnia  30.06.2024 Dzierżawca  zobowiązany jest przedstawić rachunki wraz z dowodami ich opłacenia  obrazujące  wysokość 
i charakter poniesionych nakładów.  Rozliczenie poniesionych nakładów nastąpi na podstawie w/w dokumentów księgowych.  
7.  Dopuszcza się sposób  rozliczenia  nakładów  modernizacyjno -  inwestycyjnych  na przedmiocie dzierżawy  w formie zestawienia/protokołu zdawczo – odbiorczego. W takiej sytuacji niezbędna jest akceptacja  Wydzierżawiającego przyjętych  stawek i kosztów wykonanych prac wynikających z zapisów  umowy. 
§ 18
1. Dzierżawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności i wszelkich inwestycji
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności prawa   budowlanego. Dzierżawca we współpracy z Wydzierżawiającym  skompletuje  wymaganą prawem budowlanym dokumentację techniczną w postaci książek obiektów budowlanych i dokona niezbędnych przeglądów technicznych, przez uprawnione osoby. Udokumentowane koszty tego postępowania będą zaliczone do nakładów Dzierżawcy, o których mowa w § 17 pkt.2 Umowy. Prowadzenie dokumentacji i koszty przeglądów w późniejszym okresie należą do obowiązków Dzierżawcy i nie podgalają zaliczeniu do wartości inwestycji.   
2. Prace modernizacyjno-inwestycyjne w Przedmiocie dzierżawy (w tym i wydatki związane
z koniecznością  uzyskania wszystkich wymaganych prawem zezwoleń) finansowane ze środków Dzierżawcy  z zastrzeżeniem postanowień par 19 nie podlegają zwrotowi w przypadku wygaśnięcia lub przedterminowego rozwiązania umowy  z winy Dzierżawcy.
3. W trakcie obowiązywania umowy lub w przypadku jej wygaśnięcia lub przedterminowego  rozwiązania, niezależnie od trybu tego rozwiązania, z zastrzeżeniem § 19, Dzierżawcy – nie przysługuje prawo: 
a/dochodzenia od PTTK zwrotu jakichkolwiek nakładów poczynionych w Przedmiocie dzierżawy, pochodzących zarówno ze środków własnych Dzierżawcy, jak i przez niego pozyskanych.
b/dochodzenia od PTTK odszkodowania i wynagrodzenia za nakłady poczynione na Przedmiocie dzierżawy.
c/ prace modernizacyjno-inwestycyjne, o których mowa w ust. 1 mogą być współfinansowane ze środków Wydzierżawiającego na podstawie odrębnej Umowy.
§ 19
1.W przypadku, gdy niniejsza umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących wyłącznie  po stronie Wydzierżawiającego, zobowiązany jest On zwrócić Dzierżawcy równowartość poniesionych, udokumentowanych i niezamortyzowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust 2  niniejszego paragrafu  nakładów inwestycyjno-modernizacyjnych, wykonanych za zgodą Wydzierżawiającego, określonych w załączniku nr 2. 
2.Dla celów określonych w ust. 1 przyjmuje się stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% rocznie tj. za każdy pełny rok wykonania umowy dzierżawy. 

Prace remontowe
§ 20
1.Dzierżawca zobowiązuje się w okresie dzierżawy do dokonywania na własny koszt wszelkich konserwacji, remontów i napraw bieżących Przedmiotu dzierżawy.
2.Koszty wymienione w ust. 1 poniesione przez Dzierżawcę nie podlegają zwrotowi 
w przypadku wygaśnięcia lub przedterminowego rozwiązania umowy, niezależnie od trybu tego rozwiązania.
3.Koszty poniesione przez Dzierżawcę w związku z pracami o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie stanowią podstawy do zmniejszenia wielkości czynszu dzierżawnego.
4.W przypadku, gdy Dzierżawca nie wykona swojego zobowiązania, o którym mowa
w ust. 1, a zagrożona będzie substancja Przedmiotu dzierżawy lub bezpieczeństwo osób w nim przebywających, Wydzierżawiający wezwie pisemnie Dzierżawcę do wykonania ww. zobowiązania w terminie  nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania od Wydzierżawiającego.
5.Niewykonanie tego zobowiązania w ustalonym ww. terminie uprawnia Wydzierżawiającego, do rozwiązania Umowy  bez zachowania terminu wypowiedzenia. 

Zwrot  Przedmiotu dzierżawy
§ 21
1. Dzierżawca jest zobowiązany do zwrotu Przedmiotu dzierżawy w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu dzierżawy w stanie, w jakim powinien się on znajdować zgodnie z niniejszą umową oraz stosownie do przepisów kodeksu cywilnego o wykonywaniu dzierżawy. Wszystkie wniesione przez Dzierżawcę do Przedmiotu dzierżawy ruchomości, które nie są trwale związane z nieruchomością zostaną usunięte przez Dzierżawcę z Przedmiotu dzierżawy.
2. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za pogorszenie stanu Przedmiotu dzierżawy ponad normalne zużycie spowodowane działaniami bądź zaniechaniami jego pracowników, kontrahentów, klientów i gości oraz wszelkich innych osób, które przebywają na terenie Przedmiotu dzierżawy za jego wiedzą bądź zgodą.
3. Dzierżawca zobowiązuje się spowodować, że Przedmiot dzierżawy zostanie wydany Wydzierżawiającemu opróżniony i wolny od wszelkich roszczeń ze strony osób trzecich pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 10.000zł.
W przypadku wystąpienia takich roszczeń po zwrocie Przedmiotu dzierżawy Dzierżawca zobowiązuje się zwolnić Wydzierżawiającego ze świadczeń związanych z tymi roszczeniami.
4. W przypadku opóźnienia w zwrocie przedmiotu dzierżawy Dzierżawca  zobowiązany będzie do zapłaty na  rzecz Wydziarżawiającego wynagrodzenia za bezumowne  korzystanie z rzeczy 
w wysokości 100zł dziennie.   
§ 22
1. Zwrot  Przedmiotu  dzierżawy nastąpi  na podstawie:
a) protokołu zdawczo-odbiorczego;
b) protokołu stanu technicznego.
2. Strony zgodnie ustalają, że protokół zdawczo-odbiorczy oraz opis stanu technicznego, 
o których mowa w ust. 1 będą wykonane przez działających wspólnie - Dzierżawcę 
i Wydzierżawiającego. W  przypadku odmowy Dzierżawcy do przystąpienia do sporządzenia ww. protokołów, Wydzierżawiający uprawniony będzie do samodzielnego ich sporządzenia.
§ 23
1.W przypadku zwrotu Przedmiotu dzierżawy w stanie pogorszonym w stosunku do stanu opisanego w protokole przejęcia nieruchomości, z uwzględnieniem prac, do których wykonania Dzierżawca był zobowiązany zapisami §17 oraz załączniku nr 2 do niniejszej umowy Umowy Dzierżawca zobowiązuje się na swój koszt doprowadzić Przedmiot dzierżawy do stanu zgodnego
z zapisami Umowy lub zapłacić Wydzierżawiającemu równowartość określonych w niej kosztów 
i nakładów. 

Postanowienia końcowe
§ 24
1.Umowa  zostaje  zawarta na czas określony  tj.  od 15.05.2021 r.  do 31.12.2031 r.
2.Wydzierżawiającemu  służy  prawo  rozwiązania  umowy  w trybie natychmiastowym  
w przypadku naruszenia przez Dzierżawcę istotnych postanowień umowy, jak również w odrębnych przypadkach wskazanych w umowie. Wypowiedzenie musi  nastąpić w formie pisemnej pod rygorem  nieważności.
3. Wszelkie  zmiany  umowy  wymagać będą  dla  swojej  ważności  formy  pisemnego aneksu podpisanego  przez  obie  Strony.
§ 25
Dzierżawca upoważnia Wydzierżawiającego do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

§ 26
1.Strony  ustalają   poniższe  adresy  do  doręczeń  dla  celów  związanych  z niniejszą  umową: Wydzierżawiający: adres:  ul. Nadrzeczna 70 a , 16-300 Augustów
Dzierżawca: adres:
§ 27
Strony  zobowiązują  się  do  niezwłocznego  pisemnego  informowania  o wszelkich zmianach  adresów do doręczeń. W  braku  zawiadomienia  pismo  wysłane  na  poprzednio  podany  adres uważa  się  za skutecznie doręczone.

§ 28
W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy  Kodeksu Cywilnego.
§ 29
Sądem właściwym do rozpoznawania sporów  mogących  wyniknąć ze stosunku objętego  niniejszą umową jest Sąd Rejonowy w Augustowie,  właściwy ze względu na siedzibę Wydzierżawiającego.
§ 30
Umowę  niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.
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