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UMOWA DZIERZAWY

zarejestrowana pod numerem

L -1- 9G......................

W 00· 220C 1996 dz . dzi . . d .tU .•.. : ...• :.. r. sporza ona zostaje umowa zierzawy pomie zy nnuq
Warszawa - Ursyn6w zwaul\, dalej "Wydzierzawiajacym" , reprezcntowana przez
nastepujace osoby:

1. Z-c~ Burmistrza Gminy Warszawa - Ursynow

-mgr inz arch. Janusza owaka

2. Z-c~ Burmistrza Gminy Warszawa- Ursynow

-dr Tomasza Grocbulskiego .

z jednej strony
OT9Z Sptitdzlelnia Mieszkaniowa "Przy Metrze" zwana dalej "Dzierzawca"
reprezentowana przez nastepujace osoby:

l. ~:.!:.~.~~~~~.~~~.~::..!NE..r;!".~~.~sh~.r.~!'!.~.S~ , .

2..,.~~~ ~:'!.~~~~ :7 + ~~!'.~!:S.'?..~~~~!).~.~~~g9.." ..

z drugiej strony 0 tresci nastepujacej :

§1

Wydzied:awiaj:}cy oddaje Dzierzawcy teren 0 powierzehni 3 4063 m2 stanowiqcy wlasnosc
Gminy Warszawa - Ursyn6w z mocy prawn, polozony w Warszawie przy ul.Lanciego
oznaczony w ewidencji gruntow jako dzialka ew.nr 4-cz~c z obrebu 1-11-05
Wydzierzawiana nieruchomosc zawiera sie w granicach wykreslouych ua szkicu
ioznaczonych literami Bl C ci C2 C3 C4 CS C6 DRS T UBI.
Szkic stanowi integralna c~c umowy.

§2

Dzierzawca przejmuje wymieaiona w § 1 nieruchomosc z przeznaczeniem pod zabudowe
mieszkaniowq.

§3

Umowa wchodzi w zycie z: dniem podpisania i zawarta jest na okres 3 lat. z zastrzezeniem
postanowieii §11 umowy. Przedhizenie umowy wymaga zgodnych oswiadczen stron.
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§4

Z tytulu dzierzawy Dzierzawca bedzie placic czynsz w wysokosci 47 688 zl rocznie (~. 1%
wartosci gruntu - wartosc 1m2 gruntu ustalono na 140 zl), slownie rczterdziesci siedem
tysieoy szescset osiemdziesiat osiem zlotycb w stosunku rocznym + 22 % VAT •
Wplat nalezy dokonywac w okresach kwartalnych, w terminie do ostatniego dills miesiaca
poprzedzajacego kwartal, na konto Wydziet.iawiajllcego:
PKO SA IX OI\V-wa Nr 00501217-30112889-320 i-con 10.

§S

Dzierzawca jest zobowiazany do podawania numeru umowy dzierzawy na poleceuiach
przelewu,

§6

W przypadku zwloki z oplata czynszu za co najmniej dwa pelne okresy platnosci,
Wydricl"'L.'lwilljllcy moze rozwiazac umowe dzierzawy w trybie natychmiastowym.

§7

Dsierzawca nie moze zmienic przeznaczenia przedmiotu dzierzawy bez zgody
Wydzicr.iawiaj~ccgo.
Dzieri3wca nie moze bez zgody Wydzieraawiajqcego przedmiotu dzierzawy
poddzierzawiac oraz oddawac w uzytkowanie.

§8

Dzierzawca zobowiqzany jest do ponoszenia wszelkich oplat, podatk6w i swiadczen
publicznych zwiazanych z wydzierzawiana nieruchomoscia oraz do przestrzegania aktualnie
obowiazujacych przepisow, a w szczegolnosci Prawa Budowlanego, przepisow sanitaruych
oraz przepis6w dotyczacych geodezyjnej ewidencji i uzgadniania dokumentacji projektowych
.sieci uzbrojenia tcrenu.

§9

Wydzierzawiaj =lCY zobowiazuje Dzierzawce do udostepnienia terenu w razie koniecznosci
wykonywania prac konserwacyjnych, remontach oraz w przypadku awarii sieci komunalnych
urzadzen podziemnych przebiegajacych przez dzierzawiony teren.
Niezbedny zasieg terenu w tych przypadkacb okresla wykonawca w/w prac.

§ 10

Grunt bedacy przedmiotem umowy obejmuje: dec. nr .IV610/2-108-73IBB z dnia
30.10.1979r., dec.T.IV.8224b/2-108-73fBB' z dnia 6.02.1982r. wydane przez Urzad
Dzielnicowy Warszawa-Wola orazdec.2112/89 znak WGill822417/375/84 z dnia 9.11.1989 ...
wydana przez Urzad Dzielnicowy Warszawa Mokot6w - oddajaca grunt w uzytkowanie
wieczyste na rzecz SSM "Natolin" z kt6rej wydzielila sie SM "Przy Metrze".
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§11

1. W razie korzystnego dla SM "Prey Metrze" rozstrzygniecia procesu sadowego
w przedmiocie uchylenia Uchwaly Nr 2/93 z dnia lS.06.1993r. w sprawie podzialu SBM
"Natolin", w zakresie przyznania SM "Przy Metrze" terenu objetego niniejsza umowa lub
zawarcia ugody sadowej ewentualnie pozasadowej w sprawie objete] zaskarzona uchwalq,
umowa niniejsza zostanie rozwiazana a grunty nia objete zostana przekazane w uzytkowanie
wieczyste na rzecz SM "Przy Metrze".

2. W przypadku ionego podzialu dotychczasowej SBM "Natolin" niz to wynika
z wymienionej w ust, 1 uchwaly, wszelkie roszczenia wzgledem Wydzierzawiajqcego, ktore
spowodowalaby niniejsza umowa-Dzierzawca zobowiazuje sie przejqc,

§ 12

Niniejsza umowa stanowi podstawe do ubiegania si€(Dzieriawcy 0 zezwolenie na budowe

§ 13

Wszelkie zmiany w umowie moga bye dokonywane poprzez sporzadzenie aneksu ipodpisanie
go przez obydwie strony,

§ 14

Niniejsza umowa dzierzawy moze bye rozwiqzana w kazdym czasic za zgoda stron.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych nuuejsza umowq rnaja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 16

Umowa zostala zawarta w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach , po dwa egzemplarze dla kazdej
ze stron,

Jednoczesnie Dzierzawca oswjadcza , ze jest (nie jest) * platnikiem podatku VAT
. . 951-00-26~546
1posiada nadany Ill' NlP .

Umowe podpisano w dniu ~?p~..(fJ..~.t;.~;..

WYDZIERZA WIAJJ\CY:

t..·c~ BURM''''TRZA
Gminy \.'Vn(sza~a-ur~

mgr ini. stcn. ~owa.~
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I OB~B 1-11-05
•

Umowa Dzierzawy

Lp x y d
Bl -10436.15 3113.20
C -10579.50 3179.75 158.04
C1 - tOS93.00 3186.40 15.05
C2 -10606.20 3193.60 15.04
C3 -10619.70 3200.00 14.94
C-l -lO631.40 3207.80 14.06
C5 -10643.00 3217.10 14.87
C6 -10653.90 3229.00 16.14
D -10664.20 3242.00 16.59
R -10744.00 3123.65 142.74
S -10706.90 3097.70 45.27
l -10709.80 3092.30 6.13
U -10532.70 3006.40 153.41
Bl -)Q4~6..j5 '11U 20 13 I 34

P = 3 <t063 m2

Uwaga: wspolrzedne pozyskano
graficznie Z odbitki w skali 1:500
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