UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

Zawarta w .....................................w dniu ............................................. r. pomiędzy:
............................................................................., zamieszkałą/ym/ w ....................................................,
zwaną/ym/ w treści umowy Wydzierżawiającym
a
............................................................................, zamieszkałą/ym/ w .....................................................,
zwaną/ym/ w treści umowy Dzierżawcą
o następującej treści:
§1
1. Wydzierżawiający oświadczają, że jest właścicielem nieruchomości rolnej położonej we wsi
...................................................... o numerach działek ...............................................................
o łącznej powierzchni ........................................ ha i przekazuje je w dzierżawę.
2. Przez cały okres trwania umowy przedmiot dzierżawy pozostaje własnością
Wydzierżawiającego.
§2
1. Wydzierżawiający wydzierżawia Dzierżawcy nieruchomość opisaną w §1 pkt. 1 umowy z
przeznaczeniem na prowadzenie gospodarstwa rolnego.
2. Dzierżawca będzie używać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z
zasadami prawidłowej gospodarki.
§3
1. Dzierżawca może za zgodą Wydzierżawiającego usytuować na wynajmowanej nieruchomości
obiekty nie związane na trwale z gruntem o rozmiarach nie wymagających uzyskania
pozwolenia na budowę.
2. W razie postawienia obiektu, o którym mowa w pkt. 1, Dzierżawca dokona podłączenia
obiektu do instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej na własny koszt.
3. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w
stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej
eksploatacji.
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§4
Strony ustalają, iż z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającym czynszu
dzierżawny w wysokości ......................... miesięcznie (słownie: ......................................................)
§5
Dzierżawcy nie wolno bez pisemnej zgody Wydzierżawiających oddawać przedmiotu dzierżawy
innej osobie do używania ani też poddzierżawiać.
§6
1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas nieokreślony.
2. Każdej ze stron służy prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 6 miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
§8
Wydzierżawiający mogą rozwiązać umowę bez wypowiedzenia przypadku:
1. postawienia obiektu innego niż określonego w §3 pkt 1,
2. prowadzenia innej działalności niż określona w §2 pkt 1,
3. nie zrealizowania zobowiązań czynszowych.
§9
1. Do wszystkich spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
2. Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy właściwy jest Sąd
Rejonowy w .........................................

§10
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron oraz dla
Starosty .......................................

………………………………………
Wydzierżawiający

……………………………………..
Dzierżawca
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