
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 3/2021 

 Wójta Gminy Przywidz  

Z dnia 08 stycznia 2021r.  
 

UMOWA nr …………………………… 

 Zawarta w dniu …………………… w Przywidzu ,pomiędzy: 

 Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, reprezentowaną przez kierownika referatu inwestycji                

i gospodarki komunalnej Dariusza Czaińskiego, zwaną w dalszej części umowy Wydzierżawiającym, 

 A 

Inwestorem: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

reprezentowanym przez Wykonawcę robót – przedsiębiorstwem , prowadzącym działalność gospodarczą , jako: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

Który przedstawia pełnomocnictwo i oświadcza ,że na dzień podpisania umowy nie zostało ono odwołane, ani 

nie wygasło, zwanym w dalszej części umowy Dzierżawcą. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków część działki stanowiącą drogę 

wewnętrzną …………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

będącą własnością Gminy Przywidz w celu budowy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

na powierzchni ………………………………m²,zgodnie ze szkicem, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, a 

Dzierżawca przyjmuje tę nieruchomość w dzierżawę. 

 

§ 2 

1.Nieruchomość będąca przedmiotem umowy będzie przeznaczona wyłącznie na cele związane z budową 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.Prace określone w § 1 rozpoczną się w dniu ………………………………. i będą trwać …………….. dni. 

 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas niezbędny do wykonania prac budowlanych tj. do dnia ………………………….. 

 

OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY 

§ 4 

1.Dzierżawca zobowiązuje się do używania nieruchomości określonej w §1, zgodnie z jej przeznaczeniem, 

wskazanym w § 2 ust.1 umowy. 

 2.Dzierżawca zobowiązuje się do zwrotu dzierżawionej części działki w stanie niepogorszonym.  

3.Dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków w czasie trwania budowy opisanej w 

§ 1 umowy:  

1) roboty wykonywane będą zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, 

2) zobowiązuje się Wykonawcę robót do należytego utrzymania oznakowania w czasie ich wykonywania, 

kierownik robót obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu,  

3)Wykonawca robót ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z tytułu niewłaściwego 

utrzymania oznakowania miejsca robót, 



4) zabrania się składowania materiałów i postoju sprzętu poza wygrodzonym miejscem robót,  

5)Wykonawca robót w okresie ich prowadzenia odpowiada za bezpieczeństwo ruchu pieszego w obrębie 

budowy,  

6) po wykonaniu robót stan techniczny nawierzchni należy doprowadzić do stanu pierwotnego,  

7)zakończenie prac należy zgłosić  Wydzierżawiającemu w celu dokonania komisyjnego odbioru terenu, 

8) nie później niż w terminie do dnia ……………………..Wykonawca przywróci pas drogowy do stanu pierwotnego 

tj. odtworzy nawierzchnię , a po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren i przekaże protokolarnie do 

Urzędu Gminy w Przywidz. 

4.Dzierżawca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę ani do bezpłatnego 

używania osobom trzecim, bez zgody Wydzierżawiającego. 

 

§ 5 

 1.Wydzierżawiający zobowiązuje się wydać Dzierżawcy nieruchomość określoną w § 1 w celu Wykonania prac 

związanych z budową ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.Wydzierżawiający ma prawo do kontroli przedmiotu dzierżawy przy udziale Dzierżawcy. 

 

CZYNSZ I INNE OBCIĄŻENIA 

§ 6 

1.Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w jednorazowej kwocie.             

Wyliczenie opłaty: 

 …… m² x ……..(stawka zł)/m² x ………..dzień = ……….. + 23% VAT, co w łącznej kwocie wynosi …………… zł. 

(słownie: ………………………………… złotych 00/100) 

Kwota winna być wpłacona na konto Wydzierżawiającego w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim            

Nr konta 65833500030112371220000002, w terminie 14 dni od daty wystawienia  faktury VAT. 

2.W przypadku nieterminowego wnoszenia czynszu dzierżawnego zostaną naliczone odsetki za opóźnienie 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 7 

1.Wydzierżawiajacemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania 

terminów wypowiedzenia, w przypadku:  

1)oddania przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody 

Wydzierżawiającego,  

2)używania przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem.  

2.W razie rozwiązania umowy dzierżawy Dzierżawca jest obowiązany do niezwłocznego wydania przedmiotu 

dzierżawy w stanie niepogorszonym.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.  

2.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu 

cywilnego.  

3.Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.  

4.Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla Dzierżawcy i dwa dla Wydzierżawiającego. 

 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: RODO) Zamawiający informuje Wykonawcę o tym, że: 



1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy przekazywanych Zamawiającemu na mocy niniejszej umowy jest Wójt Gminy 

Przywidz. Obsługę organu zapewnia Urząd Gminy Przywidz: ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, tel. tel. 58 682-51-46, fax: 58 682-

52-25, email: sekretariat@przywidz.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail 

iod@locuslege.pl.  

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania niniejszej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz 

ewentualnie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. 

f  RODO.  

4.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty 

świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, informatyczne, prawne i inne podobne usługi wsparcia, organy publiczne i sądy 

celem wykonania obowiązków ciążących na Administratorze (w szczególności urzędy skarbowe, ZUS, organy kontroli, 

komornicy), oraz podmioty realizujące prawo dostępu do informacji publicznej.   

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także przez czas niezbędny do realizacji lub 

ochrony przed roszczeniami z nią związanymi (co do zasady 6 lat), z uwzględnieniem przepisów o archiwizacji obowiązujących 

jednostkę.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w 

przypadkach i na zasadach wskazanych w RODO.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz zawarcia umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy. Niepodanie danych uniemożliwi udział w postępowaniu i 

zawarcie przez strony umowy.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

 DZIERŻAWCA             WYDZIERŻAWIAJĄCY  
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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 3/2021 

 Wójta Gminy Przywidz 
 Z dnia 08 stycznia 2021.  

 

 

UMOWA nr ……………………………… 

 

 

Zawarta w dniu ……………….. w Przywidzu ,pomiędzy: 

 Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz  , reprezentowaną przez kierownika referatu inwestycji             

i gospodarki komunalnej Dariusza Czaińskiego, zwaną w dalszej części umowy Wydzierżawiającym, 

 A 

Inwestorem…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

reprezentowanym przez Wykonawcę robót – przedsiębiorstwem , prowadzącym działalność gospodarczą , jako: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Który przedstawia pełnomocnictwo i oświadcza ,że na dzień podpisania umowy nie zostało ono odwołane, ani 

nie wygasło, zwanym w dalszej części umowy Dzierżawcą. 

 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

 Wydzierżawiający wyraża zgodę na umieszczenie przez Dzierżawcę w części działki stanowiącej 
drogę wewnętrzną ……………………………………………………., będącą własnością Gminy Przywidz w celu 
budowy ……………………………………………………………………………………………………………………………….., 
urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi, którym jest: 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 o sumie powierzchni rzutu poziomego …………………. m².  
 

§ 2 

Zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót budowlanych związanych z umieszczeniem w pasie 

drogowym urządzeń , o których mowa w ust.1 wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia ………………………………………………… 

 

OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY 

§ 4 

 1.Dzierżawca zobowiązuje się do używania nieruchomości określonej w §1, zgodnie z jej przeznaczeniem, 

wskazanym w § 1 umowy.  

2.Dzierżawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad wbudowanej infrastruktury,      

o której mowa w § 1, jeżeli wady te uniemożliwiają korzystanie z nieruchomości określonej w § 1, zgodnie           

z umową.  

3.Dzierżawca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę ani do bezpłatnego 

używania osobom trzecim, bez zgody Wydzierżawiającego. 

4.Każdorazowa ingerencja w przedmiot umowy związana z usuwaniem awarii umieszczonej infrastruktury,        

o której mowa w § 1 wymaga zgłoszenia Wydzierżawiającemu. Zgłoszenie jest traktowane , jako wniosek           

o zwarcie umowy na prowadzenie robót w pasie drogowym i zachowana zostaje procedura określona                

w zarządzeniu nr  3 z dnia  08 stycznia 2021r.  

 



UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYDZIERŻAWIAJĄCEGO 

§ 5 

1.Wydzierżawiający ma prawo do nieograniczonego korzystania z drogi , w której Dzierżawca umieścił 

urządzenia , o których mowa w § 1 ust.1 oraz jej udostępnienia do użytku publicznego, zgodnie                             

z przeznaczeniem.  

2.Wydzierżawiający ma prawo do kontroli przedmiotu dzierżawy przy udziale Dzierżawcy. 

3. W przypadku awarii urządzenia, budowy lub przebudowy drogi albo innych okoliczności uzasadniających 

przebudowę lub przełożenie urządzenia, czynności tych dokona Wydzierżawiający na własny koszt. W 

przypadku, w którym Dzierżawca nie przystąpi do wykonania prac opisanych w zdaniu poprzednim w terminie 

30 dni od wezwania Wydzierżawiającego, Wydzierżawiający ma prawo do  przebudowy lub przełożenie 

urządzenia na koszt Dzierżawcy.  

 

CZYNSZ I INNE OBCIĄŻENIA 

§ 6 

1.Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w kwocie :  

a) za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w części działki stanowiącej gminną drogę wewnętrzną: 

(stawka zł/m² : 12 m-cy) x 12m-cy x …………………m²= ……………….zł + 23% VAT, co w łącznej kwocie wynosi 

………………………… zł słownie:(……………………………………….)  

b) za każdy następny rok umieszczenie urządzenia w działce stanowiącej gminną drogę wewnętrzną : 

 stawka zł/m² x ……….. m² x 1 rok = ………………. zł + 23% VAT, co w łącznej kwocie wynosi ………….. zł 

słownie:(………………………………………...)  

2.Należności należy regulować na rachunek Urzędu Gminy Przywidz w BS Pruszcz Gdański 

65833500030112371220000002, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.  

3.W przypadku nieterminowego wnoszenia czynszu dzierżawnego zostaną naliczone odsetki za opóźnienie.  

4.Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany stawki czynszu dzierżawnego, określonej w ust.1 , w 

przypadku zmiany zarządzenia Wójta Gminy Przywidz, będącego podstawą jej ustalenia. 

 5.Wydzierżawiający powiadomi Dzierżawcę na piśmie o zmianie stawki czynszu dzierżawnego, załączając treść 

stosownego aneksu do umowy.  

6.Dzierżawca zobowiązany jest do podpisania aneksu w terminie 30 dni od dnia otrzymania, w przeciwnym 

wypadku umowa ulega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 7 

 1.Wydzierżawiajacemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania 

terminów wypowiedzenia, w przypadku:  

1)oddania przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody 

Wydzierżawiającego,  

2)używania przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem.  

3)zalegania przez Dzierżawcę z zapłatą czynszu za kolejny jeden okres płatności, za wcześniejszym 

uprzedzeniem i udzieleniem miesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu,  

2.Każda ze stron może wypowiedzieć przedmiotową umowę z zachowaniem 9 – miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  

3.W przypadku rozwiązania umowy Dzierżawca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania przedmiotu 

dzierżawy w stanie niepogorszonym, w tym do usunięcia urządzenia na własny koszt. Dzierżawca nie jest 

odpowiedzialny za zużycie rzeczy będące wynikiem prawidłowego używania.  

 

 

 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.  

2.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu 

cywilnego.  

3.Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

4.Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla Dzierżawcy i dwa dla Wydzierżawiającego.   

 
 

Klauzula informacyjna RODO 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: RODO) Zamawiający informuje Wykonawcę o tym, że: 

3. Administratorem danych osobowych Wykonawcy przekazywanych Zamawiającemu na mocy niniejszej umowy jest Wójt Gminy 

Przywidz. Obsługę organu zapewnia Urząd Gminy Przywidz: ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, tel. tel. 58 682-51-46, fax: 58 682-

52-25, email: sekretariat@przywidz.pl.  

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail 

iod@locuslege.pl.  

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania niniejszej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz 

ewentualnie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. 

f  RODO.  

4.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty 

świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, informatyczne, prawne i inne podobne usługi wsparcia, organy publiczne i sądy 

celem wykonania obowiązków ciążących na Administratorze (w szczególności urzędy skarbowe, ZUS, organy kontroli, 

komornicy), oraz podmioty realizujące prawo dostępu do informacji publicznej.   

11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

12. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także przez czas niezbędny do realizacji lub 

ochrony przed roszczeniami z nią związanymi (co do zasady 6 lat), z uwzględnieniem przepisów o archiwizacji obowiązujących 

jednostkę.  

13. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w 

przypadkach i na zasadach wskazanych w RODO.  

14. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

15. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz zawarcia umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy. Niepodanie danych uniemożliwi udział w postępowaniu i 

zawarcie przez strony umowy.  

16. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

        DZIERŻAWCA         WYDZIERŻAWIAJĄ 
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