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UMOWA  Nr  DZL/12/2011 
 
zawarta w dniu ............2011 r. w Oświęcimiu pomiędzy  

Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, z/s: 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1  
wpisanym w dniu 22.05.2001r. do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych                      
i zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez  
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000012869, REGON: 357138472  
zwanym dalej „WydzierŜawiającym”, reprezentowanym przez: 
Dyrektor Wojciech Wokulski  
 

a ....................................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
zwanym dalej „DzierŜawcą”, reprezentowanym przez: 
.......................... 
 
o następującej treści: 

§ 1 
 

1. Przez niniejszą umowę dzierŜawy WydzierŜawiający zobowiązuje się oddać DzierŜawcy            
do uŜywania i pobierania poŜytków wydzielone trwałymi ścianami pomieszczenie (lokal)          
o pow. 105,30 m2, na parterze budynku Przychodni Rejonowej nr 2 zlokalizowanego                   
w Oświęcimiu przy ul. Czecha 2, posadowionego na działce nr 2006/491 o pow. 0,0609 ha, 
oznaczonego w KW numerem 40779. Właścicielem budynku, a jednocześnie przedmiotu 
dzierŜawy, jest Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu. Nieruchomość jest 
wolna od zajęć i zobowiązań. 

2. DzierŜawca oświadcza, Ŝe jest mu znany stan prawny i faktyczny przedmiotu dzierŜawy                   
i nie będzie występował w tym zakresie z Ŝadnymi roszczeniami. 

 

§ 2 
 

1. DzierŜawca zobowiązany jest do prowadzenia w przedmiocie dzierŜawy wyłącznie 
działalności leczniczej lub medycznej nie stanowiącej działalności konkurencyjnej                     
dla działalności WydzierŜawiającego, w zakresie określonym w złoŜonej ofercie, w zgodzie  
z przepisami prawa i specyfiką przedmiotu dzierŜawy. 

2. DzierŜawca zobowiązany jest uŜywać przedmiotu dzierŜawy z naleŜytą starannością oraz 
wyłącznie w celu przewidzianym umową i zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 
DzierŜawca nie moŜe zmienić przeznaczenia przedmiotu dzierŜawy bez zgody 
WydzierŜawiającego. 

3. DzierŜawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie działalności                                     
i utrzymywanie przedmiotu dzierŜawy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
w szczególności w zakresie przepisów przeciwpoŜarowych, BHP, ochrony środowiska, 
przepisów sanitarnych oraz prawa budowlanego.  

4. DzierŜawcy nie wolno bez pisemnej zgody WydzierŜawiającego przenosić na inny podmiot 
całości lub części praw przysługujących mu względem przedmiotu dzierŜawy na mocy 
niniejszej umowy, w szczególności oddawać przedmiotu dzierŜawy innej osobie do płatnego 
lub bezpłatnego uŜywania, zarówno w drodze poddzierŜawy, podnajmu, jak teŜ innej 
umowy cywilnoprawnej, której treścią byłoby przekazanie prawa do uŜywania przedmiotu 
dzierŜawy. Naruszenie tego zakazu będzie uznawane za naruszenie istotnych postanowień 
umownych mogące skutkować rozwiązaniem umowy bez zachowania terminu 
wypowiedzenia. 
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§ 3 
 

1. Przed rozpoczęciem działalności, lecz nie później niŜ 2 miesiące od dnia podpisania umowy, 
DzierŜawca zobowiązany jest dostosować pomieszczenie stanowiące przedmiot dzierŜawy 
do wymogów prawnych odpowiednich dla działalności DzierŜawcy wykazanej w ofercie.  
W tym samym terminie DzierŜawca zobowiązany będzie do zamontowania na własny koszt 
wodomierza/wodomierzy (podlicznika na wewnętrznej instalacji wodociągowo 
kanalizacyjnej) zgodnie z § 6 ust. 1. 

2. Z uwagi na oznaczony czas zawarcia niniejszej umowy, wszelkie nakłady i naniesienia 
poczynione przez DzierŜawcę na przedmiocie dzierŜawy winny mieć charakter tymczasowy 
i wymagać będą uprzedniej zgody WydzierŜawiającego. Niniejsze postanowienie dotyczy 
równieŜ stałych reklam umieszczanych poza lokalem stanowiącym przedmiot dzierŜawy,           
w szczególności poza budynkiem. 

3. Wszelkie zmiany wyglądu zewnętrznego, jak równieŜ zmiany adaptacyjne, konstrukcyjne            
i budowlane dotyczące przedmiotu dzierŜawy, a takŜe jego remont kapitalny, wymagają 
uprzedniej zgody WydzierŜawiającego. 

4. Po wygaśnięciu umowy dzierŜawy, niezaleŜnie od powodów wygaśnięcia, DzierŜawca 
winien przekazać WydzierŜawiającemu przedmiot dzierŜawy w stanie pierwotnym; jeśli 
dokonane zmiany konstrukcyjne, adaptacyjne lub inne nie dają się usunąć, a powodują 
wzrost wartości przedmiotu dzierŜawy, DzierŜawcy nie będzie przysługiwał z tego tytułu 
Ŝaden ekwiwalent. 

5. Zapisy ust. 1-2 nie dotyczą napraw koniecznych, nie powodujących istotnych zmian jeśli 
chodzi o konstrukcję lub wygląd zewnętrzny przedmiotu dzierŜawy, jeśli zaniechanie ich 
natychmiastowego wykonania na czas uzyskania zgody WydzierŜawiającego moŜe wiązać 
się ze spowodowaniem lub realnym zagroŜeniem wystąpienia szkody. 

 

§ 4 
 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
2. Umowa dzierŜawy moŜe być rozwiązana w następujących przypadkach: 

1) w ramach porozumienia stron w kaŜdym terminie zgodnym z wolą stron; 
2) przez kaŜdą ze stron bez podania przyczyn z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, przy czym skutek rozwiązujący umowę następuje z upływem miesiąca 
kalendarzowego; 

3) WydzierŜawiający moŜe rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku gdy DzierŜawca nie dotrzymuje warunków 
umowy, w szczególności: 
a) uŜywa przedmiotu dzierŜawy niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób powodujący 

jego niszczenie bądź degradację, 
b) mimo pisemnego wezwania pozostaje w zwłoce z zapłatą czynszu przez co najmniej 

jeden miesiąc, 
c) mimo pisemnego wezwania pozostaje w co najmniej miesięcznej zwłoce z zapłatą 

naleŜności za centralne ogrzewanie lub dostawę wody i odprowadzanie ścieków, 
d) dokonuje zmian w wyglądzie zewnętrznym lub konstrukcji przedmiotu dzierŜawy, 

bez zgody WydzierŜawiającego i z naruszeniem postanowień § 3, 
e) dopuszcza się naruszenia innych postanowień umowy. 

3. W przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 3 DzierŜawca zobowiązany jest do usunięcia 
wszelkich ruchomości znajdujących się w lokalu stanowiącym przedmiot dzierŜawy oraz 
uporządkowania i wydania przedmiotu dzierŜawy WydzierŜawiającemu zgodnie z § 10 
umowy, do 14-tu dni od daty otrzymania pisma rozwiązującego umowę. 

4. Przekazanie przedmiotu dzierŜawy dokonywane będzie poprzez podpisanie stosownego 
protokołu zdawczo-odbiorczego, określającego ogólny stan przedmiotu dzierŜawy (opis 
lokalu, wskazanie stanów liczników, wskazanie uszkodzeń i uchybień, wskazanie 
dokonanych zmian w przedmiocie dzierŜawy, itp.) i będzie podstawą wzajemnych rozliczeń 
stron wynikających z tego tytułu.  
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§ 5 
 

1. DzierŜawca z tytułu dzierŜawy płacić będzie WydzierŜawiającemu miesięczny czynsz 
dzierŜawny ustalony w oparciu o stawkę jednostkową w wysokości ......... zł netto za 1 m² 
powierzchni dzierŜawy. 

2. Czynsz dzierŜawny, stanowiący iloczyn powierzchni dzierŜawionej oraz stawki 
jednostkowej określonej w ust. 1, wynosić będzie .............. zł netto (słownie: 
...............................................). Do stawki czynszu netto naleŜy doliczyć podatek VAT w 
wysokości zgodnej z aktualnymi przepisami prawa. 

3. Z tytułu naleŜnego czynszu dzierŜawnego WydzierŜawiający będzie wystawiał faktury VAT 
za kaŜdy okres rozliczeniowy, przy czym okresem rozliczeniowym w rozumieniu niniejszej 
umowy będzie miesiąc kalendarzowy. 

4. Czynsz dzierŜawny będzie płatny z dołu za kaŜdy miesiąc dzierŜawy, w terminie do 14 dni 
od dnia wystawienia faktury, na konto Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego                             
w Oświęcimiu wskazane na fakturze. 

5. Za dzień zapłaty naleŜności z tytułu niniejszej umowy strony przyjmują datę uznania 
rachunku bankowego WydzierŜawiającego. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie czynszu WydzierŜawiającemu przysługiwać będą 
odsetki naliczone na zasadach określonych Kodeksem cywilnym. 

 

§ 6 
 

1. NiezaleŜnie od obciąŜeń czynszowych WydzierŜawiający będzie obciąŜał DzierŜawcę 
opłatami z tytułu poboru wody (i odprowadzania ścieków) oraz za centralne ogrzewanie         
(w sezonie grzewczym). Wysokość opłat obliczana będzie: 
1) dla wody - według wskazań odpowiedniego podlicznika/wodomierza (DzierŜawca 

zobowiązany jest do zamontowania stosownego podlicznika/wodomierza na własny 
koszt); 

2) dla c.o. - proporcjonalnie poprzez arytmetyczne przeliczenie ceny jednostkowej za 1 m2 
ogrzewanej powierzchni wg faktury wystawionej na WydzierŜawiającego jako 
administratora budynku przez dostawcę usługi oraz metraŜu przedmiotu dzierŜawy. 

2. Opłaty wskazane w ust. 1 będą płatne z dołu w terminie i na konto wskazane na stosownej 
fakturze VAT. 

3. KaŜda zmiana stawek za centralne ogrzewanie, wodę oraz odprowadzanie ścieków będzie 
powodowała zmianę opłat naliczanych przez WydzierŜawiającego DzierŜawcy i nie będzie 
stanowić zmiany warunków umowy. 

4. Umowy na dostawę energii elektrycznej (dla lokalu stanowiącego przedmiot dzierŜawy 
zamontowany został odrębny podlicznik energii elektrycznej), usługi telekomunikacyjne 
(telefon, internet, itp.), wywóz odpadów, sprzątanie pomieszczeń oraz inne umowy 
DzierŜawca zobowiązany będzie zawrzeć we własnym zakresie. 

 

§ 7 
 

1. WydzierŜawiający zastrzega sobie prawo zmiany opłat czynszowych za jednomiesięcznym 
wypowiedzeniem, z zachowaniem trybu określonego w § 13 umowy. 

2. WydzierŜawiający zastrzega sobie prawo zmiany stawki czynszu dzierŜawnego określonego 
w § 5, wynikającej ze wzrostu poziomu cen rynkowych gruntów lub powierzchni 
uŜytkowych. Zmiana taka moŜe następować nie częściej niŜ raz w roku kalendarzowym. 
DzierŜawca moŜe zaŜądać kalkulacji cenowych lub wycen celem udokumentowania,                  
Ŝe zmiana stawki czynszu wynika ze wzrostu poziomu cen rynkowych gruntów                         
lub powierzchni uŜytkowych. Zmiana czynszu, o której mowa powyŜej wymaga 
sporządzenia aneksu, lecz brak zgody DzierŜawcy na zaproponowaną stawkę skutkuje 
uprawnieniem WydzierŜawiającego do rozwiązania umowy dzierŜawy bez zachowania 
okresu wypowiedzenia. 

3. Zobowiązania podatkowe obowiązują DzierŜawcę na podstawie odrębnych przepisów. 
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4. DzierŜawca zobowiązany jest dokonać wszystkich wymaganych przepisami prawa zgłoszeń 
dotyczących obowiązków podatkowych z tytułu niniejszej umowy w terminie zgodnym                                          
z postanowieniami stosownych przepisów prawa. 

 

§ 8 
 

1. DzierŜawca odpowiada za szkody rzeczowe powstałe z niewłaściwego uŜytkowania 
pomieszczenia/lokalu stanowiącego przedmiot dzierŜawy. 

2. DzierŜawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z niezachowania przez niego 
obowiązków w zakresie przepisów przeciwpoŜarowych, BHP, ochrony środowiska, 
przepisów sanitarnych oraz prawa budowlanego. 

 

§ 9 
 

1. WydzierŜawiającemu słuŜy prawo przeprowadzenia kontroli wykonania umowy 
dzierŜawy, szczególnie w zakresie utrzymania przedmiotu dzierŜawy oraz sposobu jego 
uŜytkowania. 

2. W celu przeprowadzenia kontroli DzierŜawca zobowiązany jest udostępnić przedmiot 
dzierŜawy WydzierŜawiającemu lub upowaŜnionej przez niego osobie na kaŜde Ŝądanie.  

3. Jeśli podczas kontroli WydzierŜawiający stwierdzi naruszenie przez DzierŜawcę warunków 
umowy, przedstawi on DzierŜawcy pisemne zalecenia dotyczące zmiany sposobu 
utrzymywania lub uŜywania przedmiotu dzierŜawy. DzierŜawca zobowiązany jest                           
w terminie 7 dni od otrzymania stosownych zaleceń ustosunkować się do nich na piśmie. 
Brak odpowiedzi będzie równoznaczny ze zgodą na przedłoŜone uwagi i skutkował będzie 
powstaniem obowiązku realizacji kaŜdego z przedstawionych przez WydzierŜawiającego 
zaleceń w ustalonym przez niego terminie. 

4. W przypadku raŜącego uchylania się DzierŜawcy od wprowadzenia zaleceń 
WydzierŜawiającego lub braku reakcji na przedkładane zalecenia, WydzierŜawiający moŜe 
na koszt DzierŜawcy samodzielnie wprowadzić zmiany w przedmiocie dzierŜawy lub 
rozwiązać umowę dzierŜawy z winy DzierŜawcy, bez zachowania terminu wypowiedzenia.  

 

§ 10 
 

1. Z zastrzeŜeniem § 4 ust. 3,  po zakończeniu okresu dzierŜawy, tj. po rozwiązaniu                      
lub wygaśnięciu niniejszej umowy, DzierŜawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich 
ruchomości z lokalu stanowiącego przedmiot dzierŜawy oraz uporządkowania i wydania 
przedmiotu dzierŜawy WydzierŜawiającemu w stanie pierwotnym, z ewentualnym 
uwzględnieniem normalnego zuŜycia wynikającego z zasad prawidłowej gospodarki 
przedmiotem dzierŜawy. 

2. Zwrot przedmiotu dzierŜawy następuje bez wskazania lokalizacji zamiennej. 
3. Nakłady adaptacyjne i inne zmiany przedmiotu dzierŜawy poczynione na jego 

dostosowanie do potrzeb DzierŜawcy nie podlegają zwrotowi. 
4. WydzierŜawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego usunięcia ruchomości z lokalu 

stanowiącego przedmiot dzierŜawy, w przypadku gdy mimo wezwań DzierŜawca zalega                               
z usunięciem ruchomości.  

§ 11 
 

DzierŜawca wyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
WydzierŜawiającego oraz, w razie konieczności, do ich udostępnienia organom administracji 
rządowej lub samorządowej. 

§ 12 
 

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej w postaci aneksu. 
 

§ 13 
 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. W sprawach spornych związanych z wykonywaniem niniejszej umowy właściwy będzie sąd 
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odpowiedni dla siedziby WydzierŜawiającego. 
 

§ 14 
 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego              
po jednym egzemplarzu otrzymują DzierŜawca i WydzierŜawiający. 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................ 
(pieczęć) 

 
 
 
 
1. WYDZIERśAWIAJĄCY:    .................................................................................................................... 

   (podpis)  
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................ 
(pieczęć) 

 
 
 
 
2. DZIERśAWCA: ....................................................................................................................................... 

   (podpis) 


