
Poznań, 23 maja 2013 roku 

DOP-0212-75/2013 

 

Zarządzenie nr 75/2013 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 23 maja 2013 roku 
w sprawie ujednolicenia zasad dzierŜawy ogródków działkowych w Złotnikach  

 
Na podstawie § 42 ust. 4 pkt 1 i 13 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W związku z ujednoliceniem zasad dzierŜawy ogródków działkowych w Złotnikach, wprowadza się 

poniŜsze zapisy: 

1. Przedmiotem dzierŜawy jest grunt, stanowiący część działki o numerze geodezyjnym 331/5 

obręb Złotniki, ark. mapy 1, KW-PO1P/00247060/5, połoŜonej w Złotnikach, gmina Suchy Las, 

o który to grunt zobowiązani są dbać dzierŜawcy poszczególnych ogródków, w szczególności 

poprzez: 

a) usuwanie wszelkich odpadów z ogródków i z części wspólnych gruntu, 

b) koszenie trawy i utrzymanie porządku takŜe w częściach wspólnych gruntu, 

c) doprowadzenie mediów na koszt dzierŜawców, za zgodą UP w Poznaniu. 

2. DzierŜawcy we własnym zakresie zobowiązani są ubezpieczyć przedmiot umowy,  

gdyŜ WydzierŜawiający oświadcza, Ŝe nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane  

z przedmiotem dzierŜawy w zakresie odpowiedzialności cywilnej i majątkowej. 

3. Ogródek działkowy moŜe zostać przyznany dzierŜawcy, tj. pracownikowi lub emerytowi 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na zasadzie pierwszeństwa kolejności zgłoszeń  

i wolnych miejsc ogródków działkowych. 

4. Po śmierci dzierŜawcy w stosunek dzierŜawy moŜe wejść małŜonek dzierŜawcy lub jego 

dzieci. W razie braku uprawnionych osób, stosunek dzierŜawy wygasa. 

5. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oświadcza, Ŝe umowy dzierŜawy ogródków działkowych 

w Złotnikach zawierane są z zastrzeŜeniem, Ŝe WydzierŜawiający nie będzie zwracać 

dzierŜawcom Ŝadnych odszkodowań i kwot pienięŜnych tytułem poniesionych nakładów  

i ulepszeń zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej wygaśnięciu związanych z: 

a) przystosowaniem gruntu pod eksploatację, 

b) wybudowanymi obiektami, jak np.: z altaną usytuowaną na dzierŜawionym gruncie. 

6. W sprawach organizacyjnych, dotyczących praw i obowiązków wszystkich dzierŜawców 

reprezentuje wybrany społeczny przedstawiciel wskazany przez uŜytkowników ogródków 

działkowych. 

7. Obowiązek informowania wydzierŜawiającego o zaniedbanych ogródkach działkowych 

spoczywa na w/w przedstawicielu dzierŜawców. 

§ 2 

Wprowadza się wzór umowy dzierŜawy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie, z dniem podpisania, z mocą obowiązującą dla wszystkich umów 

dzierŜawy ogródków działkowych stanowiących część działki o numerze geodezyjnym 331/5 obręb 

Złotniki, ark. mapy 1, równieŜ dla tych podpisanych przed 23 maja 2013 roku.  

 

 

 Rektor 
                                                                       /-/ 

prof.  dr hab. Grzegorz Skrzypczak 

 



Załącznik do Zarządzenia Rektora nr  75/2013  

z dnia 23 maja 2013 roku 

 

 

UMOWA DZIERśAWY NR SGN-…/…./N 

 
z dnia …………………….. roku pomiędzy : 
Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, 
reprezentowanym przez: 
Rektora - Grzegorza Skrzypczaka 
przy kontrasygnacie Kwestora - Barbary Gierszewskiej – Szrajber 
zwanym w treści Umowy WydzierŜawiającym 
a  
…………………., zamieszkałą/ym ……………………………………………………….., 
zwanym w treści Umowy DzierŜawcą. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem dzierŜawy jest grunt oznakowany w terenie punktami granicznymi oraz na mapie, 
będącej załącznikiem do niniejszej umowy numerem ….. o powierzchni …… m2

 stanowiącym 
część geodezyjnej działki nr 331/5 obręb Złotniki, ark. mapy 1, KW-PO1P/00247060/5, połoŜonej  
w Złotnikach, gmina Suchy Las. 

2. WydzierŜawiający wydzierŜawia i oddaje DzierŜawcy w uŜywanie do pobierania poŜytków, 
przedmiot dzierŜawy z przeznaczeniem do zaspokojenia potrzeb uŜytkownika i jego rodziny  
w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych, z wyłączeniem potrzeb 
mieszkaniowych i wykonywania działalności gospodarczej z zastrzeŜeniem § 6 i 8. 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres od ……………. roku do 31 grudnia 2029 roku. 

§ 3 

DzierŜawca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu dzierŜawy w poddzierŜawę ani do bezpłatnego 
uŜywania osobom trzecim bez zgody WydzierŜawiającego wyraŜonej w formie pisemnej. 

§ 4 

1. DzierŜawca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu roczny czynsz dzierŜawy w kwocie ……….  
zł netto + naleŜny podatek VAT. 

2. Czynsz dzierŜawny płatny będzie kwartalnie, w ratach po ……. zł netto + naleŜny podatek VAT, 
odpowiednio w terminach do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października i 15 stycznia kaŜdego roku 
kalendarzowego. JednakŜe czynsz naleŜny za okres ……………… – 31 grudnia 2017 tj. kwota w 
wysokości …. zł + naleŜny podatek VAT płatny będzie z góry w terminie do dnia …………………... 

3. NaleŜności wynikające z tytułu umowy (czynsz dzierŜawny) płatne będą WydzierŜawiającemu po 
wystawieniu faktury z terminem płatności.  

4. Jakakolwiek zwłoka bądź opóźnienie w opłatach czynszu dzierŜawnego spowoduje naliczenie 
odsetek ustawowych. 

5. Kwotę, o której mowa w §4 ust.2 WydzierŜawiający przeznaczy na opłotowanie działki nr 331/5, 
arkusz mapy 1, obręb Złotniki. 

6. WydzierŜawiający zastrzega, iŜ stawka czynszu będzie powiększana o wszelkie świadczenia 
publicznoprawne w przypadku ich powstania. Powstanie zobowiązań, o których mowa, będzie 
podstawą do zmiany wysokości stawki czynszu i dokonane zostanie w drodze pisemnego 
powiadomienia, które nie będzie stanowić wypowiedzenia warunków Umowy. 

7. DzierŜawca poniesienie koszty związane z dostępem przedmiotu umowy do infrastruktury 
technicznej, tj. energii elektrycznej i wody. 

8. Strony zgodnie uznają, iŜ corocznie, począwszy od 2018r., następować będzie zmiana stawki 
czynszu dzierŜawnego. Podstawą dokonania zmiany będzie zwiększenie średniorocznego 
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez Prezesa GUS. 



§ 5 

1. Dla zabezpieczenia ewentualnych przyszłych roszczeń wynikających z zawartej Umowy, 
DzierŜawca wpłaci na rachunek WydzierŜawiającego kaucję w wysokości dwukrotnej kwartalnej 
stawki czynszu dzierŜawnego, tj. ….. zł plus naleŜny VAT, co daje łącznie kwotę ……….zł brutto. 

2. Kaucję oraz opłaty z tytułu czynszu dzierŜawnego naleŜy dokonywać na rachunek: 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

nr konta bankowego: BZ WBK S.A. VI Oddział Poznań: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894  
(z dopiskiem kaucja lub czynsz dzierŜawny - ogródek działkowy), lub w Kasie Uczelni  
(od poniedziałku do piątku w godzinach 1000-1300). 

§ 6 

DzierŜawca oświadcza, Ŝe znane mu są ograniczenia w uŜywaniu przedmiotu dzierŜawy wynikające  
z przepisów prawa, a w szczególności z przepisów o planowaniu przestrzennym, ochronie gruntów, 
ochronie środowiska i w związku z tym będzie uŜywał przedmiotu dzierŜawy stosownie do tych 
ograniczeń. 

§ 7 

WydzierŜawiający zastrzega sobie prawo wstępu o kaŜdym czasie na teren przedmiotu dzierŜawy  
w celu skontrolowania przestrzegania przez DzierŜawcę postanowień Umowy. 

§ 8 

1. DzierŜawca zobowiązuje się do uŜywania nieruchomości określonej w § 1 zgodnie  
z przeznaczeniem. 

2. DzierŜawca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu dzierŜawy jedynie  
w postaci obiektów o charakterze tymczasowym, w tym altany działkowej nietrwale związanej  
z gruntem tylko i wyłącznie za zgodą i w zakresie uzgodnionym z WydzierŜawiającym 
kaŜdorazowo w formie pisemnej. 

§ 9 

DzierŜawca zobowiązuje się do utrzymania porządku wraz z wywoŜeniem na swój koszt odpadów 
stałych z terenu dzierŜawnego. 

§ 10 

1. DzierŜawca zobowiązuje się do utrzymania na swój koszt przedmiotu dzierŜawy w stanie nie 
pogorszonym przez okres obowiązywania niniejszej Umowy. 

2. Po zakończeniu Umowy DzierŜawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić WydzierŜawiającemu 
przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym, wynikającym z zasad prawidłowej gospodarki. 

§ 11 

1. WydzierŜawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku nie przestrzegania jej warunków przez DzierŜawcę, w tym zalegania z naleŜnymi 
płatnościami za dwa okresy płatności oraz w przypadku nie utrzymywania ogródka działkowego  
w naleŜytym stanie. 

2. Rozwiązanie Umowy z winy DzierŜawcy skutkuje jego odpowiedzialnością za wszelkie szkody  
i straty wynikłe z tego tytułu. 

§ 12 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 14 

Sprawy wynikające z niniejszej Umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby 
WydzierŜawiającego. 

§ 15 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
WydzierŜawiający, a jeden DzierŜawca. 

 
WYDZIERśAWIAJĄCY      DZIERśAWCA 


