
                             
UMOWA  

dzierżawy nieruchomości  

 

zawarta w dniu ………………….. roku pomiędzy Wigierskim Parkiem Narodowym reprezentowanym 
przez Dyrektora ……………………………………………………………, zwanym w treści umowy 
Wydzierżawiającym a …………………………………………………………………………………  zwanym w treści 
umowy Dzierżawcą. 
 

§ 1. 

1. Wydzierżawiający jako użytkownik wieczysty nieruchomości oddaje, a Dzierżawca przyjmuje 
w dzierżawę nieruchomość gruntową o powierzchni 100 m2 w obrębie Leszczewek, gminie 
Suwałki na działce o nr geodez. 642,  w celu obsługi plaży nad jez. Czarne w Krzywem. Obszar 
został oznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.  

2. Na wydzierżawionym gruncie znajduje się budynek z częścią sanitarną o pow. 76 m2 oraz częścią 
socjalną o pow. 32,5 m2, oraz przepompownia ścieków. Do prowadzenia działalności 
gospodarczej przeznacza się część budynku o pow. 25 m2. Szczegółowy wykaz budowli i 
urządzeń znajdujących się na wydzierżawionym terenie  zawarty będzie w protokole przekazania 
przedmiotu dzierżawy, stanowiącym  integralną  część umowy – załącznik nr 2. 
 

§ 2. 

Dzierżawca  na wydzierżawionej nieruchomości zobowiązuje się  do: 

1. obsługi plaży w okresie od 1.06 do 31.08 każdego roku trwania umowy codziennie, co najmniej w 
godzinach 10.00 - 18.00. W dni niesprzyjającej pogody, kiedy nie ma chętnych do korzystania z 
plaży, możliwe jest skrócenie czasu pracy; 

2. zapewnienia sprawnego funkcjonowania budynku sanitarnego we wszystkie dni tygodnia w 
okresie od 1.06 do 31.08, co najmniej  w godzinach 10.00 - 18.00 i ponosi koszty utrzymania 
budynku sanitarnego (w tym koszty zużytej wody i odprowadzenia ścieków, zgodnie z odczytem 
wodomierza na koniec każdego sezonu turystycznego); 

3. usuwania niedrożności kanalizacji sanitarnej od budynku sanitarnego do przepompowni ścieków 
znajdującej się na dzierżawionej nieruchomości, oraz utrzymanie urządzeń zainstalowanych w 
przepompowni ścieków w ciągłej sprawności; 

4. utrzymania w czystości plaży, położonych na niej obiektów oraz 10 - metrowego pasa wokół niej 
przez cały rok; 

5. wywozu śmieci we własnym zakresie. Dzierżawca zobowiązany jest okazać Wydzierżawiającemu 
umowę zawartą z firmą świadczącą usługi wywozu odpadów komunalnych, najpóźniej  do końca 
stycznia każdego roku trwania umowy; 

6. wykaszania trawy na plaży przynajmniej dwa razy w sezonie; 
7. przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody na terenie parku narodowego, 

określonych  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 roku w sprawie 
Wigierskiego Parku Narodowego (Dz.U.24 poz.124)  i w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 
ochronie  przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) oraz przestrzegania zasad udostępniania 
Parku a w szczególności zakazu: 
- zakłócania ciszy (plaża oraz jezioro Czarne znajdują się w strefie ciszy), 
- palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi,  
- rozbijania namiotów; 

8. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie Wigierskiego Parku 
Narodowego, w tym w szczególności, określonych w ustawie  z dnia 24 sierpnia  1991 roku o 
ochronie  przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 869) oraz Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719, ze zm.); 

9. wykonywania bieżących napraw obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie plaży; 
10. odpowiedzialności materialnej za obiekty i urządzenia na plaży w okresie ich użytkowania;  
11. współpracy z Centrum Informacji Turystycznej w zakresie obsługi ruchu turystycznego (w  

szczególności monitorowania ruchu turystycznego); 



 
 

 

§ 3. 

     Dzierżawca ma prawo do: 
1. prowadzenia wypożyczalni sprzętu pływającego i innego sprzętu turystycznego; 
2. prowadzenia działalności gastronomiczno-handlowej w budynku sanitarnym po uzyskaniu 

wszelkich zezwoleń i uprawnień (zarejestrowana działalność gospodarcza, itd.), oraz pobierania 
opłat za korzystanie z budynku sanitarnego; 

3. prowadzenie innej działalności na dzierżawionej nieruchomości po uzyskaniu zgody 
Wydzierżawiającego.  

 
§ 4 

1.   Z tytułu dzierżawy Dzierżawca zobowiązuje się uiszczać na rzecz Wydzierżawiającego 
zaoferowany w przetargu czynsz dzierżawny w wysokości ….  + 23% VAT – razem brutto:  
……………. zł, słownie: ………………………………………………………. zł za każdy rok trwania umowy. 

2.  Wysokość opłaty w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen i usług 
publikowanych przez GUS za rok poprzedni.  

3.  Wydzierżawiający  za każdy z rocznych okresów rozliczeniowych wystawi fakturę w terminie  do 
1 września. 

4.  Czynsz dzierżawny określony w fakturze  płatny jest  w terminie do 30 września każdego roku  
  dzierżawy na rachunek bankowy  Wigierskiego Parku Narodowego.  
 

§ 5. 

Umowa dzierżawy zawarta jest na okres od dnia 01.12.2021 roku do 01.12.2026 roku.  
 

§ 6. 

Dzierżawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Wydzierżawiającego za wszelkie 
szkody  wyrządzone w przedmiocie dzierżawy.  
 

§ 7. 
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 6-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze  skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
2. Wydzierżawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy: 
a) dzierżawca nie uiści opłat za wydzierżawienie obiektu  w określonym umową terminie. Strony 

wyłączają obowiązek Wydzierżawiającego udzielenia Dzierżawcy dodatkowego terminu 
trzymiesięcznego do zapłaty zaległego czynszu, 

b) dzierżawca nie wywiązuje się z przyjętych niniejszą umową zobowiązań, 
c) dzierżawca zmieni sposób wykorzystania nieruchomości określony w umowie. 
3. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie trwania rocznego okresu rozliczeniowego dla 

potrzeb naliczenia opłaty Dzierżawca zobowiązany jest zapłacić opłatę naliczoną proporcjonalnie 
do liczby rozpoczętych  miesięcy tego okresu. 

4. Jeżeli Dzierżawca wypowie umowę  w ten sposób, że jej rozwiązanie (po upływie okresu 
wypowiedzenia) nastąpi  po zakończeniu sezonu turystycznego tj.  30 września, obowiązany  jest  
zapłacić opłatę za cały rok rozliczeniowy. 

5. W przypadku rozwiązania umowy  przez Wydzierżawiającego w trybie  ust. 2, Dzierżawcy nie 
przysługuje  zwrot wpłaconych kwot za dany rok. 

 
§ 8 

Praw wynikających z niniejszej umowy Dzierżawca nie może przelać na osoby trzecie bez pisemnej 
zgody Parku, w szczególności nie może przedmiotu dzierżawy oddać w poddzierżawę lub do 
bezpłatnego używania. 

§ 9 

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy Dzierżawca obowiązany jest przekazać dzierżawioną 
nieruchomość w stanie nie pogorszonym. 



 
§ 10. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu na piśmie pod rygorem nieważności. 
 

 
§ 11. 

Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 12. 
Ewentualne spory wynikające  na tle stosowania niniejszej umowy zostaną rozstrzygnięte przez sąd 
właściwy miejscowo Wydzierżawiającemu. 
 

§ 13. 
Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich finansowych obciążeń publiczno-prawnych 
związanych z przedmiotem dzierżawy. 

§ 14. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
Wydzierżawiający:                                                                                                                       Dzierżawca: 
  

 


