
PROJEKT  

UMOWA  

DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH 

 

W dniu ……….……….. roku pomiędzy Parafią Rzymsko-katolicką pw. Św. Marcina, 

Biskupa w Kuczkowie, ul. Parkowa2,63-300 Pleszew, reprezentowaną przez: 

Ks. dr. Adama Zmudę - proboszcza parafii, 

legitymującego się dowodem osobistym seria………………………, 

zwanym w dalszej części umowy „wydzierżawiającym"  

a Panem- ………………………, zam. …………………………… legitymującym się 

dowodem osobistym ………………………..  

zwanym dalej „dzierżawcą" została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

1.Wydzierżawiający oddaje a dzierżawca przyjmuje do użytkowania grunty orne 

przeznaczonedo użytkowania rolniczego położone w miejscowości Kuczków i Janków o 

całkowitejpowierzchni18,15ha (słownie: osiemnaście hektarów, 15/100). 

W skład wydzierżawianych gruntów rolnych wchodzą działki:   

 

L.p. Położenie 

Księga wieczysta 

(KW prowadzone są 

przez Sąd Rejonowy 

w Pleszewie – 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych) 

Nr 

działki 
Powierzchnia - klasa ziemi Działki w ha 

1 Kuczków KW716 181/3 
0.8700 – RIVa,  

0.0500 – RV  
0.920 

2 Kuczków KW716 185/3 0.4500 – RV  0.4500 

3 Kuczków KW716 181/5 

1.8452 – RIIIa, 

3.4363 – RIVa, 

0.6614 - RV 

5.943 

4 Kuczków KW716 185/14 

1.4500 – RIIIa,  

1.0100 – RIIIb,  

3.7800 – RIVa 

0.4300 – RIVb 

1.7800 – RV 

8.450 

Razem Kuczków 15.7629 

5 Janków KW716 174/6 

2.37 – RIVa 

0.7800 – łąka 
3.15 

Razem Janków 3.15 

 

Przedstawione w powyższej tabeli grunty rolnestanowią własność Parafii Rzymsko-

katolickiej w Kuczkowie. Dokładne położeniegruntów zawiera załącznik nr 1 - mapa 

geodezyjna. 

2. Dzierżawca oświadcza, że miejsce, położenie, granice i powierzchnia wydzierżawianego 

gruntu są mu dokładnie znane. 
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§2 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 5 lat od dnia 01 września2017roku do dnia 01 

września2022 roku, z możliwością jej przedłużenia na lata następne.  

 

§3 

 1. Czynsz dzierżawny za wydzierżawione grunty wymienione w § 1 został ustalony w 

otwartym przetargu ustnym przeprowadzonym w dniu26 lutego2017 roku, w wysokości 

………..… zł słownie: ………………… złotych 00/100za  1 hektar/zakażdy rok, co w 

sumie za wszystkie dzierżawione grunty (18.15 ha) daje kwotę ……………...... /za każdy rok. 

 Czynsz płatny jest w 2 ratach:  

 - 1 rata do dnia 28 lutego - 50% 

 - 2 rata do dnia 31sierpnia - 50% 

 na rachunekbankowy Nr………………..……….prowadzony przez 

Bank……………………2. Zmiana numeru konta nie stanowi zmiany umowy. 

3. Dzierżawca nie ma prawa potrącać z czynszu żadnych kwot z tytułu roszczeń od Parafii.  

4. W przypadku nie dokonania zapłaty w terminie naliczone zostaną odsetki ustawowe za zwłokę. 

5. Dzierżawcę obciążają koszty ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy, podatek oraz inne opłaty 

związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy (reguluje je w imieniu wydzierżawiającego). 

6.Pożytki z płatności obszarowych przysługujące po integracji z Unią Europejską (tzw. dopłaty) 

pobierać będzie dzierżawca, który we własnym zakresie podejmuje starania o nie. Dopłaty te 

zatrzymuje dzierżawca dla siebie. 

 

§4 

1.Dzierżawca wydzierżawia grunty wyszczególnione w § 1 wyłącznie do celów prowadzenia 

upraw polowych. Nie wolno korzystać z nich w inny sposób: np. zakładać sadów, dokonywać 

zmiany przeznaczenia. 

2.Parafia jest uprawniona do corocznego kontrolowania prawidłowego zagospodarowania 

prowadzenia gospodarki zgodnie z przeznaczeniem gruntu. 

3.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie wydzierżawiający 

uprawnionyjestdo rozwiązania umowy dzierżawnej przed upływem jej ważności bez 

zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

§5 

Na dzierżawcy ciąży obowiązek użytkowania przedmiotu dzierżawy według obowiązujących 

zasad i prawideł racjonalnej gospodarki rolnej, a w szczególności zobowiązany jest do: 

- uprawiania i użytkowania gruntu na odpowiednim poziomie kultury rolnej 

(nawożenieorganiczne i mineralne, prawidłowe zabiegi agrotechniczne). 

- ochrony upraw przed chorobami i szkodnikami. 

 

§6 

Wszelkie wypadki losowe mogące mieć wpływ na zmniejszenie plonu nie obciążają 

wydzierżawiającego. Z tego tytułu dzierżawca nie będzie rościł pretensji do 

wydzierżawiającego i nie będzie domagał się z tego tytułu obniżenia czynszu. 

 

§7 

1.Bez zgody wydzierżawiającego nie wolno odstępować praw dzierżawnych w całości lubw 

części na rzecz osób trzecich. 

2.Dokonanie przez dzierżawcę nakładów ulepszających nieruchomość wymaga 

uzyskaniawcześniejszej zgody wydzierżawiającego. 
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3.W przypadku dokonania przez dzierżawcę nakładów na nieruchomość, dzierżawcy nie 

przysługuje względemwydzierżawiającego roszczenie o zwrot tych nakładów. 

 

§8 

1.W przypadku nie płacenia przez dzierżawcę czynszu w terminie ustalonym w § 3 orazw 

razie niedotrzymania przez dzierżawcę któregokolwiek z innych warunków umowy - 

wydzierżawiający ma prawo jednostronnie i niezwłocznie umowę rozwiązać. W przypadku 

wypowiedzenia umowy przez Wydzierżawiającego Dzierżawcy nie przysługuje prawo 

zebrania plonów. 

2.Na zasadzie porozumienia stron, możliwe jest rozwiązanie niniejszej umowy w każdym 

czasie ze skutkiem na dzień 31 sierpnia roku, w którym zawarto porozumienie o rozwiązaniu 

umowy. 

3.Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca zobowiązany jest do niezwłocznego wydania gruntu 

wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym, nie później jednak niż w terminie 3 dni od 

dnia zakończenia umowy. 

 

§9 

Dzierżawca niniejszym potwierdza, iż przedmiot umowy został mu wydany w dniupodpisania 

umowy oraz nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń. Umowa wchodzi w życiepo podpisaniu 

jej przez wydzierżawiającego, dzierżawcę, przedstawiciela Rady Parafialnej ipo 

zatwierdzeniu jej przez Kurię Diecezjalną w Kaliszu. 

 

§10 

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§12 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron oraz jeden dla Kurii Diecezjalnej w Kaliszu. 

 

 

Kuczków, dn. 31 sierpnia 2017 r. 

 

 

 

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

         Dzierżawca       Wydzierżawiający 

 

 

 

…………………………………. 

Przedstawiciel Rady Parafialnej 

 

 

 

………………………………………….. 

Akceptacja Kurii Diecezjalnej w Kaliszu 


