
 

 

 

UMOWA DZIERŻAWY 
 

W dniu … …………… 2022r. w Dobrzeniu Wielkim, pomiędzy: 

1) Gminą Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki,  NIP 9910495569, 

REGON 531413060, zwaną dalej Wydzierżawiającym, w imieniu której działa: 

  

a 

2) [ ], ul. [ ], KRS nr [ ], NIP [ ], REGON [ ], zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym [ ], [ ] 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej Dzierżawcą, 

reprezentowaną przez: 

 

zwanymi dalej także łącznie Stronami, 

została zawarta umowa dzierżawy (dalej Umowa), o następującej treści: 

 

PREAMBUŁA: 

Zważywszy na fakt, iż : 

1) Wydzierżawiający jest właścicielem sieci ciepłowniczej i innych urządzeń położonych na 

terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz Gminy Opole (dzielnica Czarnowąsy), stanowiących 

własność Gminy Dobrzeń Wielki, służących do przesyłu energii cieplnej na rzecz 

użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Dobrzeń Wielki i 

Gminy Opole (dzielnica Czarnowąsy); 

2) Dzierżawca jest zainteresowany dzierżawą składników majątkowych Gminy Dobrzeń 

Wielki, o których mowa w pkt 1 niniejszej preambuły, a jednocześnie posiada odpowiedni 

potencjał i doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw ciepłowniczych; 

3) Wydzierżawiający oświadcza, iż zawarcie Umowy odbywa się na podstawie [ ] oraz [ ], 

która stanowi załącznik nr 1 do Umowy, stanowiący jej integralną część; 

4) Dzierżawca na zawarcie Umowy uzyskał zgodę [ ], a to w formie uchwały [ ] z dnia ____ 

nr ___, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy, stanowiący jej integralną część; 

Strony Umowy, postanawiają, co następuje : 

 

§ 1 

[Przedmiot Dzierżawy] 

1. Wydzierżawiający oddaje, a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę sieci ciepłownicze i inne 

urządzenia położone na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz Miasta Opole (Dzielnicy 

Czarnowąsy), stanowiące własność Gminy Dobrzeń Wielki, służące do przesyłu i dystrybucji 

energii cieplnej na rzecz użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej na terenie 

Gminy Dobrzeń Wielki i Miasta Opole (Dzielnicy Czarnowąsy), których szczegółowy opis 

znajduje się w załącznik nr 3 do Umowy, stanowiącym jej integralną część (dalej Przedmiot 

Dzierżawy).  

2. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych:  

1) Przedmiotem Dzierżawy, są tylko te składniki, które zostały wyraźnie i jednoznacznie 

wymienione w załączniku nr 3 do Umowy,  

2) Przedmiotem Dzierżawy nie jest przedsiębiorstwo ani zorganizowana część 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego,  

3) W wyniku zawarcia Umowy nie dochodzi do przejścia części zakładu pracy 

Wydzierżawiającego na Dzierżawcę i w związku z tym, Dzierżawca nie staje się z mocy 

prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, 

4) Dzierżawca nie przejmuje zobowiązań Wydzierżawiającego względem podmiotów 

trzecich, za wyjątkiem zobowiązań wyraźnie i jednoznacznie wymienionych w Umowie.  



 

3. Wydzierżawiający przekaże w dniu zawarcia Umowy znajdującą się w jego posiadaniu 

dokumentację techniczną dotyczącą Przedmiotu Dzierżawy.  

4. Strony oświadczają, iż są uprawnione do zawarcia i wykonania Umowy zgodnie z 

oświadczeniami zawartymi w pkt 3 i 4 Preambuły.  

 

§ 2. 

[Oświadczenia Wydzierżawiającego] 

Wydzierżawiający oświadcza i zapewnia Dzierżawcę, że:  

1) Przedmiot Dzierżawy jest wolny od roszczeń i praw osób trzecich a w szczególności nie 

zostało na nim ustanowione jakiekolwiek prawo zastawu, nie toczy się w stosunku do niego 

żadne postępowanie administracyjne, sądowe ani egzekucyjne, a Wydzierżawiający 

oświadcza, że ma swobodne prawo dysponowania Przedmiotem Dzierżawy; 

2) istnieje ważny i skuteczny tytuł prawny, na podstawie którego Przedmiot Dzierżawy został 

posadowiony na gruntach, przez które przebiega, a w przypadku gdyby zostały zgłoszone 

wobec Dzierżawcy jakiekolwiek roszczenia osób trzecich z tego tytułu, zwalnia Dzierżawcę 

w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego z obowiązku zaspokojenia takich roszczeń; 

3) zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy nie obciążać Przedmiotu Dzierżawy 

prawami obligacyjnymi lub rzeczowymi na rzecz osób trzecich; 

4) w przypadku ujawnienia po podpisaniu Umowy jakichkolwiek zobowiązań, obciążeń lub 

ciężarów związanych z Przedmiotem Dzierżawy lub innych wad prawnych w Przedmiocie 

Dzierżawy istniejących w momencie podpisywania Umowy lub powstałych po jej zawarciu, 

Wydzierżawiający zobowiązany jest niezwłocznie doprowadzić do usunięcia na własny koszt 

wszelkich wad prawnych, w tym doprowadzić do wygaśnięcia tych zobowiązań, obciążeń lub 

ciężarów pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej Wydzierżawiającego, co nie 

wyklucza skorzystania przez Dzierżawcę z postanowień § 3 ust.7 Umowy. 

 

§ 3. 

[Wejście Umowy W Życie, Czas Trwania Umowy, Rozwiązanie Umowy] 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania, co stanowi podstawę do:  

1) zawarcia stosownej umowy z Elektrownią Opole – PGE Górnictwem i Energetyką Spółką 

Akcyjną z siedzibą w Bełchatowie w sprawie zakupu ciepła na potrzeby jego odsprzedaży 

odbiorcom końcowym na terenie Gminy Dobrzeń Wielki i Miasta Opole (Dzielnicy 

Czarnowąsy); 

2) ubiegania się przez Dzierżawcę o wydanie stosownych koncesji przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki; 

3) zatwierdzenia Dzierżawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownych taryf. 

2. Wydanie Przedmiotu Dzierżawy nastąpi po kumulatywnym spełnieniu się następujących 

warunków:  

1) Dzierżawca zawrze stosowną umowę z Elektrownią Opole – PGE Górnictwem i 

Energetyką Spółką Akcyjną z siedzibą w Bełchatowie w sprawie zakupu ciepła na potrzeby 

jego odsprzedaży odbiorcom końcowym na terenie Gminy Dobrzeń Wielki i Miasta Opole 

(Dzielnicy Czarnowąsy); 

2) Dzierżawca uzyska koncesje, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzi Dzierżawcy taryfy, o których mowa w § 3                  

ust. 1 pkt 3 

- z chwilą spełnienia się ostatniego z w/w warunków.  

3. Celem uniknięcia wątpliwości obowiązek zapłaty Czynszu Dzierżawnego następuje od 

dnia wydania Przedmiotu Dzierżawy. 

4. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia … …………… 20…r.  



 

5. Za wyjątkiem ważnych przypadków opisanych w § 3 ust. 6-8, Stronom nie przysługuje 

prawo wcześniejszego rozwiązania Umowy, o ile nie wynika to bezpośrednio z Umowy lub 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w każdym czasie, w przypadku: 

1) zalegania przez Dzierżawcę z płatnością czynszu za 3 pełne okresy płatności –  

Wydzierżawiający zobowiązuje się w takim przypadku powiadomić Dzierżawcę o zamiarze 

rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, wyznaczając mu dodatkowy 30 dniowy 

termin do zapłaty zaległego czynszu (oświadczenie Wydzierżawiającego o rozwiązaniu 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności); 

2) wykorzystywania Przedmiotu Dzierżawy na inne cele niż określone w niniejszej umowie –  

Wydzierżawiający zobowiązuje się w takim przypadku powiadomić Dzierżawcę o zamiarze 

rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, wyznaczając mu dodatkowy 30 dniowy 

termin na podjęcie i zakończenie działań naprawczych (oświadczenie Wydzierżawiającego o 

rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności); 

3) zaprzestania ze strony Dzierżawcy z jego wyłącznej winy świadczenia usług 

ciepłowniczych w zakresie i czasie (okresie) istotnym dla usługobiorców –  

Wydzierżawiający zobowiązuje się w takim przypadku powiadomić Dzierżawcę o zamiarze 

rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, wyznaczając mu dodatkowy 30 dniowy 

termin na podjęcie i zakończenie działań naprawczych (oświadczenie Wydzierżawiającego o 

rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności). 

7. Dzierżawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w 

każdym czasie, jeżeli: 

1) którekolwiek z oświadczeń Wydzierżawiającego wskazanych w § 2 pkt 1 i 2 Umowy 

okaże się nieprawdziwe i w związku z tym faktem używanie Przedmiotu Dzierżawy przez 

Dzierżawcę jest niemożliwe; 

2) Wydzierżawiający uniemożliwia Dzierżawcy używanie Przedmiotu Dzierżawy; 

3) używanie Przedmiotu Dzierżawy przez Dzierżawcę jest niemożliwe ze względu na: 

a) obciążenia, które Wydzierżawiający ustanowił wbrew postanowieniom § 2 pkt 3 Umowy 

i/lub  

b) niedoprowadzenia przez Wydzierżawiającego niezwłocznie do wygaśnięcia zobowiązań, 

obciążeń lub ciężarów, o których mowa w § 2 pkt 4 Umowy. 

- Dzierżawca zobowiązuje się w takim przypadku powiadomić Wydzierżawiającego o 

zamiarze rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, wyznaczając mu dodatkowy 

30 dniowy termin do wypełnienia wyżej wymienionych zobowiązań, to jest doprowadzenia 

ich do stanu zgodnego z treścią oświadczeń wskazanych w § 2 pkt 1 – 4 Umowy 

(oświadczenie Dzierżawcy o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga 

formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz uzasadnienia). 

8. Dzierżawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy w przypadku braku możliwości 

zakupu ciepła od Elektrowni Opole – PGE Górnictwa i Energetyki Spółki Akcyjnej z siedzibą 

w Bełchatowie na potrzeby jego odsprzedaży odbiorcom końcowym na terenie Gminy 

Dobrzeń Wielki i Miasta Opole (Dzielnicy Czarnowąsy), za okresem wypowiedzenia, który 

nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Oświadczenie Dzierżawcy o rozwiązaniu Umowy ze 

skutkiem natychmiastowym wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz 

uzasadnienia. 

 

§ 4. 

[Czynsz Dzierżawny, Inne Opłaty I Koszty] 



 

1. Za używanie Przedmiotu Dzierżawy i pobieranie pożytków Dzierżawca zobowiązany jest 

płacić Wydzierżawiającemu miesięczny Czynsz Dzierżawny. Czynsz Dzierżawny należny 

jest za okres począwszy od miesiąca, w którym nastąpi wydanie Przedmiotu Dzierżawy, 

zgodnie z postanowieniami paragrafu 3 ust.2 Umowy.  

2. Jeżeli wydanie Przedmiotu Dzierżawy nie nastąpi pierwszego dnia miesiąca 

kalendarzowego, wysokość Czynszu Dzierżawnego zostanie obniżona proporcjonalnie do 

liczby dni danego miesiąca, które upłynęły od pierwszego dnia miesiąca do dnia wydania 

Przedmiotu Dzierżawy. 

3. Strony ustalają wysokość miesięcznego Czynszu Dzierżawnego na kwotę 

……………,…zł (słownie: …………………………………… złotych …/100). W kwocie 

Czynszu Dzierżawnego zawarte są wszystkie elementy, które składają się na Czynsz 

Dzierżawny i jeżeli Umowa lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią 

inaczej, Dzierżawca nie będzie obciążony żadnymi innymi opłatami, podatkami i kosztami. 

W celu wyeliminowania wątpliwości Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku od 

nieruchomości. 

4. Kwota, o której mowa w § 4 ust. 3 jest kwotą netto i nie obejmuje podatku od towarów i 

usług, który zostanie doliczony w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury. 

5. Faktury będą wystawiane przez Wydzierżawiającego ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego  za dany miesiąc, za który jest należny Czynsz Dzierżawny.  

6. Zapłata Czynszu Dzierżawnego następować będzie na podstawie prawidłowej pod 

względem merytorycznym i formalnym, faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego, na 

rachunek bankowy wskazany przez niego na fakturze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 

Dzierżawcy prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Wydzierżawiającego. 

8. Wysokość Czynszu Dzierżawnego może ulec zmianie nie częściej niż raz w roku 

kalendarzowym, na uzasadniony wniosek Wydzierżawiającego sporządzony w formie 

pisemnej, na skutek zmian okoliczności mających wpływ na koszty utrzymania Przedmiotu 

Dzierżawy, ponoszone przez Wydzierżawiającego. 

9. Należny Wydzierżawiającemu Czynsz Dzierżawny będzie podwyższany lub obniżany 

jeden raz w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy o średnioroczny wskaźnik 

wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku ubiegłego, ogłaszany w Monitorze 

Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie zawiadomienia 

Wydzierżawiającego lub Dzierżawcy, od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania 

tego zawiadomienia. Dokonane w ten sposób podwyższenie lub obniżenie wysokości 

Dzierżawy nie wymaga zawarcia aneksu. 

10. W okresie trwania Umowy, Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich opłat 

eksploatacyjnych związanych z używaniem Przedmiotu Dzierżawcy.  

 

§ 5. 

[Obowiązki Stron W Zakresie Utrzymania Przedmiotu Dzierżawy] 

1. Dzierżawca oświadcza, że: 

1) Przedmiot Dzierżawy wykorzystywać będzie wyłącznie do celów związanych z 

prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa ciepłowniczego, 

2) Przedmiot Dzierżawy będzie używał zgodnie z jego przeznaczeniem, postanowieniami 

Umowy, przepisami prawa, zasadami racjonalnej gospodarki i z dochowaniem należytej 

staranności, 

3) nie zmieni przeznaczenia Przedmiotu Dzierżawy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, bez 

zgody Wydzierżawiającego. 

2. Przekazanie Przedmiotu Dzierżawy nastąpi w dniu jego wydania, o którym mowa w                          

§ 3 ust. 2 Umowy. Z czynności przekazania przez Wydzierżawiającego i zdania przez 

Dzierżawcę Przedmiotu Dzierżawy sporządzony zostanie stosowny protokół zdawczo-



 

odbiorczy, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy, stanowiący jej integralną część, opisujący 

stan techniczny i stopień zużycia poszczególnych składników składających się na Przedmiot 

Dzierżawy.  

3. Dzierżawca nie jest odpowiedzialny za zwykłe zużycie Przedmiotu Dzierżawy, w 

granicach określonych w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy.  

4. W okresie obowiązywania Umowy, Dzierżawca jest uprawniony do pobierania pożytków z 

Przedmiotu Dzierżawy.  

5. Z dniem, w którym nastąpi wydanie Przedmiotu Dzierżawy, zgodnie z postanowieniami                 

§ 3 ust. 2 Umowy: 

1) Dzierżawcę obciąża obowiązek utrzymywania Przedmiotu Dzierżawy w dobrym stanie 

technicznym,  

2) na Dzierżawcę przejdą obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska, 

3) Dzierżawca obowiązany będzie do dokonywania okresowej kontroli obiektów zgodnie z            

art. 61 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351), 

4) Dzierżawca przejmie wszelkie obowiązki związane z ochroną przeciwpożarową 

Przedmiotu Dzierżawy, wskazane w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz.U.2021.869), 

5) Dzierżawca będzie zobowiązany do dokonywania, na zasadach określonych w § 6 Umowy, 

napraw i czynności związanych z utrzymaniem Przedmiotu Dzierżawy w stanie 

niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia,  

6) Dzierżawcę obciąża obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia Przedmiotu Dzierżawy co 

do ryzyk oraz wartości sumy ubezpieczenia odpowiadającej co najmniej zakresowi 

ubezpieczenia obowiązującego w dniu przekazania Dzierżawcy Przedmiotu Dzierżawy. W 

przypadku zajścia zdarzenia, z którym umowa ubezpieczenia, wiąże obowiązek wypłaty 

odszkodowania, otrzymane odszkodowanie zostanie przeznaczone na odtworzenie tej części 

Przedmiotu Dzierżawy, z którą była związana wypłata odszkodowania, do wysokości 

niezbędnej do jej odtworzenia. W przypadku, gdy wypłacone odszkodowanie  nie wystarcza 

na odtworzenie części Przedmiotu Dzierżawy, z którą była związana wypłata odszkodowania, 

pozostałe koszty niezbędne do odtworzenia tej części Przedmiotu Dzierżawy zostaną 

poniesione przez ………………….  

 

§ 6. 

[Awarie i niezbędne naprawy] 

1. Dzierżawca zobowiązuje się do usuwania awarii, dokonywania napraw i podejmowania 

czynności niezbędnych dla zachowania Przedmiotu Dzierżawy w stanie niepogorszonym, 

których enumeratywne wyliczenie zawiera załącznik nr 5 do Umowy, stanowiący jej 

integralną część. Realizacja obowiązków Dzierżawcy, o których mowa w niniejszym ustępie, 

nie wymaga zgody Wydzierżawiającego.  

2. Strony ustalają, że w każdym roku kalendarzowym, usuwanie awarii, dokonywanie napraw 

i podejmowanie czynności, o których mowa w § 6 ust.1 Umowy, do łącznej kwoty 200.000 

(dwieście tysięcy złotych) netto, odbywać się będzie na koszt Dzierżawcy. Do ustalenia 

kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, stosuje się odpowiednio 

postanowienia § 6 ust. 4-5 oraz 9 Umowy.  

3. W przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym, koszt usuwania awarii, dokonywania 

napraw i podejmowania czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy, przekroczy kwotę, 

o której mowa w § 6 ust. 2 zdanie pierwsze Umowy, usuwanie awarii, dokonywanie napraw i 

podejmowanie czynności, o których mowa w ust. 1, będzie się odbywało na koszt 

Wydzierżawiającego, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4-9 Umowy.  

4. Z tytułu usuwania awarii,  dokonywania napraw i podejmowania czynności, o których 

mowa w § 6 ust. 3 Umowy, Dzierżawca będzie otrzymywał wynagrodzenie rozliczane 

kosztorysem powykonawczym, z uwzględnieniem postanowień § 6 ust. 9 Umowy. 



 

5. Kosztorysy powykonawcze, o których mowa w § 6 ust. 4 Umowy, opracowane będą na 

podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych i kalkulacji indywidualnych, przy zastosowaniu 

bazy kosztowo-cenowej określonej w załączniku nr 6 do Umowy, stanowiącym jej integralną 

część. Za zużyte materiały i części Wydzierżawiający zostanie obciążony odrębnie wg ceny 

zakupu powiększonej o koszty zakupu ustalone w bazie kosztowo-cenowej, zgodnie z 

załącznikiem nr 6 do Umowy, stanowiącym jej integralną część. Baza kosztowo-cenowa, o 

której mowa w załączniku nr 6 do Umowy, stanowiącym jej integralną część, będzie 

podlegała waloryzacji jeden raz w każdym roku kalendarzowym, w oparciu o roczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok. 

6. Faktury obciążające Wydzierżawiającego za wykonanie czynności, o których mowa w § 6            

ust. 3 Umowy, Dzierżawca wystawi po komisyjnym odbiorze usunięcia awarii, dokonania 

naprawy lub podjęcia czynności, o których mowa w § 6 ust. 3 Umowy. O terminie odbioru 

Wydzierżawiający zostanie powiadomiony na piśmie lub w formie elektronicznej na adres 

Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki. Niezgłoszenie się przedstawiciela Wydzierżawiającego w 

ustalonym terminie odbioru upoważnia Dzierżawcę do jednostronnego sporządzenia i 

podpisania protokołu odbioru i wystawienia na tej podstawie stosownej faktury.  

7. Płatność za faktury, o których mowa w § 6 ust. 6 Umowy, nastąpi w terminie do 14 dni od 

ich otrzymania przez Wydzierżawiającego. 

8. W przypadku zwłoki w realizacji płatności, Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy odsetki 

ustawowe. 

9. W przypadku wykonywania czynności, o których mowa w § 6 ust.2 i 3 Umowy, na 

terenach niebędących własnością Wydzierżawiającego, koszty opłat i odszkodowań dla osób 

trzecich w związku z prowadzonymi robotami, obciążają Wydzierżawiającego, co oznacza, w 

przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, że kwota tych kosztów i opłat jest wliczana 

do kwoty 200.000 (dwieście tysięcy złotych) netto, o której mowa w § 6  ust. 2 Umowy, a w 

przypadku, o którym mowa w ust. 3, kwota tych kosztów i opłat będzie uwzględniana w 

wynagrodzeniu Dzierżawcy, o którym mowa w § 6 ust.4 Umowy, na podstawie dowodów ich 

poniesienia przez Dzierżawcę. 

 

§ 7. 

[Inwestycje i modernizacje] 

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 3 i 4 Umowy, obowiązek dokonania modernizacji 

(inwestycje) oraz napraw innych niż wynikające z postanowień § 6 ust. 1 Umowy oraz 

załącznika nr 5 do Umowy, stanowiącego jego integralną część, spoczywa na 

Wydzierżawiającym.  

2. O konieczności wykonania modernizacji (inwestycji) oraz napraw określonych w § 7 ust. 1 

Umowy, Dzierżawca poinformuje Wydzierżawiającego w terminie 7 dni od daty powzięcia 

przez Dzierżawcę wiedzy na ten temat. Strony w terminie 30 dni od przekazania 

Wydzierżawiającemu przez Dzierżawcę informacji, o których mowa w niniejszym ustępie, 

zobowiązane są sporządzić protokół na okoliczność wystąpienia konieczności wykonania 

przez Wydzierżawiającego określonych modernizacji (inwestycje) oraz napraw, o których 

mowa w § 7 ust.1 Umowy oraz terminu ich realizacji. 

3. Strony oświadczają, że wartość rocznych (w danym roku kalendarzowym) nakładów na 

modernizacje (inwestycji) oraz napraw, o których mowa w § 7 ust.1 Umowy, będzie 

odpowiadała wartości netto sumy rocznego Czynszu Dzierżawnego płaconego przez 

Dzierżawcę w danym roku kalendarzowym, pomniejszonej o wynagrodzenie netto wypłacone 

Dzierżawcy, zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy.  

4. W przypadku, gdy modernizacje (inwestycje) oraz naprawy, o których mowa w § 7 ust. 1 

Umowy, są niezbędne do prawidłowej realizacji przez Dzierżawcę jego zobowiązań wobec 

stron trzecich w oparciu o Przedmiot Dzierżawy, a Wydzierżawiający nie zrealizuje tych 

modernizacji (inwestycji) i napraw w terminie ich realizacji ustalonym w protokole, o którym 



 

mowa w § 7 ust. 2 Umowy lub w terminie 30 dni od poinformowania Wydzierżawiającego o 

konieczności ich wykonania (jeżeli strony nie ustaliły wspólnie terminu w takim protokole), 

to Dzierżawcy przysługuje prawo ich wykonania i żądania od Wydzierżawiającego 

wynagrodzenia na zasadach określonych w § 6 ust. 4-9 Umowy.  

5. W przypadku, gdy wysokość corocznych (w danym roku kalendarzowym) nakładów 

Wydzierżawiającego na modernizacje (inwestycje) oraz naprawy, o których mowa w § 7 ust. 

1 Umowy, osiągnie wartość, o której mowa w § 7 ust. 3 Umowy, Strony ustalają, że 

Dzierżawca będzie uprawniony do realizacji na Przedmiot Dzierżawy nakładów na 

modernizację (inwestycje) oraz napraw, o których mowa w § 7 ust.1 Umowy, w zakresie i na 

zasadach określonych w odrębnej umowie.    

 

§ 8. 

[Poddzierżawa] 

1. Strony uzgadniają, że Dzierżawca może bez zgody Wydzierżawiającego poddzierżawić 

Przedmiot Dzierżawy lub jego część, na rzecz Spółki w której Dzierżawca posiada nie mniej 

niż …,00% kapitału zakładowego, a także przekazać na podstawie umowy prowadzenie 

eksploatacji Przedmiotu Dzierżawy lub jego części, Spółce w której Dzierżawca posiada nie 

mniej niż …,00% kapitału zakładowego, przy czym odpowiedzialność obu tych podmiotów 

wobec Wydzierżawiającego za zobowiązania wynikające z Umowy będzie solidarna.  

2. Za wyjątkami opisanymi w § 8 ust. 1 Umowy, Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego 

nie ma prawa do poddzierżawienia Przedmiotu Dzierżawy lub jego części.   

 

§ 9. 

[Zmiany Umowy] 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron, wyrażonej  w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 10. 

[Potencjalna Nieważność Postanowień Umownych] 

Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż w sytuacji, gdyby jakiekolwiek postanowienie 

Umowy okazało się nieważne, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych 

postanowień umownych, chyba że z okoliczności będzie wynikać, iż bez postanowień 

dotkniętych nieważnością, strony nie zawarłyby Umowy. Strony Umowy zobowiązują się 

zastąpić nieważne postanowienia, postanowieniami o treści najbardziej zbliżonej i 

odpowiadającej woli i intencji stron.  

 

§ 11. 

[Przedstawiciele Stron] 

Strony ustalają, że osobami koordynującymi realizację Umowy będą: 

1) ze strony Wydzierżawiającego [ ], kontakt na adres e-mail [ ];  

2) ze strony Dzierżawcy [ ], kontakt na adres e-mail [ ]; 

przy czym zakres uprawnień przedstawicieli Stron, w braku innych ustaleń Stron 

przekazanych wzajemnie na piśmie, będzie obejmował wszelkie czynności związane z 

realizacją Umowy, za wyjątkiem jej zmian.   

 

§ 12.  

[Prawo kontroli] 

1. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia w każdym czasie kontroli 

Przedmiotu Dzierżawy, po uprzednim powiadomieniu o tym Dzierżawcy.  

2. Dzierżawca zobowiązany jest na pisemne żądanie Wydzierżawiającego przekazać odpisy z 

dokumentacji związanej z Przedmiotem umowy, w szczególności takiej jak: książki obiektów 



 

budowlanych, protokoły z przeglądów technicznych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

takiego żądania przez Dzierżawcę. 

 

§ 13. 

[RODO] 

1. Każda ze Stron niniejszym oświadcza, że został względem niej zrealizowany obowiązek 

informacyjny wynikający z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, 

określanego dalej również jako RODO) oraz innych aktów obowiązującego prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych, zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

załączoną do Umowy: 

1) załącznik nr 7 do Umowy, stanowiący jej integralną część – informacja dotycząca 

przetwarzania danych osobowych wg wzoru obowiązującego u Wydzierżawiającego. 

2) załącznik nr 8 do Umowy, stanowiący jej integralną część – informacja dotycząca 

przetwarzania danych osobowych wg wzoru obowiązującego u Dzierżawcy. 

2. W przypadku, gdy Informacje Poufne przekazywane jednej ze Stron będą stanowiły dane 

osobowe w rozumieniu RODO, Umowa nie stanowi podstawy przetwarzania tych danych 

osobowych przez Stronę i Strona ta uprawniona będzie do przetwarzania takich danych 

osobowych wyłącznie po uzyskaniu stosownej podstawy prawnej do przetwarzania danych 

osobowych oraz spełnieniu wszystkich wynikających z przepisów prawa wymagań 

dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 14. 

[Postanowienia Końcowe] 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałe na tle Umowy będą starały się 

rozwiązać w drodze wzajemnych negocjacji. 

3. Roszczenia lub spory między Stronami wynikające z Umowy lub jej dotyczące, w tym 

także na tle ważności jej zawarcia i interpretacji jej postanowień, których nie można 

rozwiązać zgodnie z paragrafem 14 ust.2 Umowy, zostaną poddane ostatecznemu 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby strony pozwanej. 

4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) uchwała Nr ………………… Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia … …………… 2022r. 

w sprawie …………………………………… oraz zarządzenie Nr ………………… Wójta 

Gminy Dobrzeń Wielki z dnia … …………… 2022r. w sprawie oddania w dzierżawę sieci 

ciepłowniczych i innych urządzeń z nimi związanych – Załącznik nr 1 do Umowy; 

2) zgoda [ ], a to w formie uchwały [ ] z dnia ____ nr ___ – Załącznik nr 2 do Umowy; 

3) szczegółowy opis sieci ciepłowniczych i innych urządzeń położonych na terenie Gminy 

Dobrzeń Wielki oraz Miasta Opole (Dzielnicy Czarnowąsy), stanowiących własność Gminy 

Dobrzeń Wielki, służących do przesyłu i dystrybucji energii cieplnej na rzecz użytkowników 



 

podłączonych do sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Dobrzeń Wielki i Miasta Opole 

(Dzielnicy Czarnowąsy) - Przedmiot Dzierżawy – Załącznik nr 3 do Umowy; 

4) protokół zdawczo-odbiorczy – Załącznik nr 4; 

5) zestawienie awarii, napraw i czynności niezbędnych dla zachowania Przedmiotu 

Dzierżawy w stanie niepogorszonym, do których zobowiązany jest Dzierżawca – Załącznik nr 

5; 

6) przyjęta baza kosztowo-cenowa – Załącznik nr 6; 

7) informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych wg wzoru obowiązującego u 

Wydzierżawiającego – Załącznik nr 7; 

8) informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych wg wzoru obowiązującego u 

Wydzierżawiającego – Załącznik nr 8; 

 

 


