
                                                                                                               
                                      UMOWA  PODDZIERśAWY     
 
zawarta w dniu  ……………………. r.w  Sanoku pomiędzy:  
Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółką z o.o.  38-500  Sanoku, ul.Mickiewicza 29 , 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w 
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000120174, 
reprezentowaną przez : 
1.Pana Józefa Szymbarę – Prezesa 
 
zwaną dalej „WydzierŜawiającym 
a 
………………………………………………………………….. 
wpisaną do   
  NIP  …………… ;  REGON  …………………….. 
z siedzibą …………………………………………..  
reprezentowaną przez : 
…………………………………………………. 
 
 
zwanym dalej ″PoddzierŜawcą″ 
 
Przedmiot poddzierŜawy,  
 
 
 

§ 1 
 
 

1.WydzierŜawiający oświadcza, Ŝe posiada prawo rozporządzania nieruchomością PTTK będącą 
przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z Umową dzierŜawy z dnia 25stycznia 2010r.pomiędzy 
Zarządem Majątkiem PTTK działającym w imieniu i na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego z siedzibą w Warszawie a Spółką z o.o. Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK w 
Sanoku, WydzierŜawiający posiada prawo poddzierŜawy nieruchomości opisanej w ust. 2 niniejszego 
paragrafu. 
2.WydzierŜawiający oddaje z dniem …………..r. PoddzierŜawcy do uŜywania i pobierania poŜytków 

nieruchomość „Dom  Górski” PTTK  wraz z przyobiektowym Campingiem nr 
154 zwaną dalej „Przedmiotem poddzierŜawy” połoŜoną w Wetlinie/38-608/ Gmina Cisna 
stanowiącą własność dla której Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą KS1E/00002952/9, składającą się z działki nr 606 o pow.1.9024 ha zabudowaną 
dwupiętrowym budynkiem hotelowym, dwoma domkami campingowymi, budynkiem sanitarno-
gospodarczym z instalacja solarną, budynkiem gospodarczym a takŜe ujęciem wody dla potrzeb 
przedmiotu poddzierŜawy.  
3.PoddzierŜawca oświadcza i zapewnia, Ŝe nie toczy się wobec niego Ŝadne postępowanie oraz wedle 
najlepszej wiedzy PoddzierŜawcy, nie zagraŜa mu Ŝadne postępowanie, likwidacja bądź upadłość, 
skutkiem, którego mogłoby być pozbawienie, bądź ograniczenie jego prawa do wypełniania swych 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy a gdyby takie zaistniało, PoddzierŜawca zobowiązuje 
się do natychmiastowego poinformowania WydzierŜawiającego o wszczęciu takiego postępowania. 
PoddzierŜawca oświadcza ponadto, Ŝe posiada odpowiednie środki i zasoby umoŜliwiające mu 
wykonanie zaciągniętych niniejszą umową zobowiązań zgodnie z ich treścią. 



4. WydzierŜawiający zobowiązuje się w okresie dzierŜawy do współdziałania z PoddzierŜawcą w   
postępowaniach o uzyskanie wszelkich zezwoleń, koncesji lub licencji oraz innych podobnych 
pozwoleń niezbędnych dla prowadzenia działalności, wskazanej w paragrafie 4 niniejszej umowy lub 
wykonania prac wynikających z nin. umowy a leŜących po stronie PoddzierŜawcy, uzyskanie których 
wymaga zgodnie z prawem współdziałania, odpowiedniej czynności, zgody lub opinii właściciela 
nieruchomości lub związane jest z prawem własności do nieruchomości. WydzierŜawiający nie ponosi 
Ŝadnych kosztów współdziałania wskazanego w zdaniu poprzedzającym; wszelkie koszty z tym 
związane  ponosi PoddzierŜawca.             
                                                 
 
                                                                     § 2 
 
Wydanie Przedmiotu poddzierŜawy  nastąpi  po spełnieniu  wymogu  zapisu § 15 oraz  § 27 na 
podstawie: 
1. protokołu zdawczo-odbiorczego - załącznik nr  1  do  niniejszej  umowy, 
2. protokołu stanu technicznego   - załącznik nr  2 do  niniejszej  umowy, zawierającego opis 
   stanu Przedmiotu poddzierŜawy oraz jego poszczególnych urządzeń z uwzględnieniem 
   stopnia ich zuŜycia na dzień przekazania obiektu  
 
 
                                                                   § 3 
 
PoddzierŜawca  oświadcza, Ŝe  zapoznał się  z  Przedmiotem  poddzierŜawy oraz  jego stanem 
technicznym oraz, Ŝe z tego tytułu nie będzie  wnosił Ŝadnych  roszczeń  w  stosunku  do 
WydzierŜawiającego 
 
                                                                       § 4 
PoddzierŜawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie hotelarstwa, 
gastronomii, a takŜe działalności handlowo-usługowej w Przedmiocie poddzierŜawy  pod firmą i 
znakiem graficznym PTTK , 
PoddzierŜawca oświadcza, Ŝe nie będzie prowadził na terenie Przedmiotu poddzierŜawy działalności 
sprzecznej z prawem lub obraŜającej dobre obyczaje a działalność ta będzie zgodna z wewnętrznymi 
uregulowaniami PTTK. 
Strony postanawiają, Ŝe przy wejściu do budynku znajdować się będzie tablica wielkości minimum 40 
na 70 cm, zawierająca  znak PTTK i napis „Budynek jest własnością Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno - Krajoznawczego”. Strony pod rygorem niewaŜności na piśmie mogą ustalić inne 
miejsce, wielkość i treść powyŜej opisanej tablicy. 
 
 

§ 5 
W przypadku nie podpisania protokołów, o których mowa w § 2 niniejszej umowy  lub nie wykonania 
przez poddzierŜawcę obowiązków, o których mowa w §15 i  §27 niniejszej umowy, w terminach tam 
określonych, umowa niniejsza moŜe zostać wypowiedziana bez zachowania terminów 
wypowiedzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czynsz  dzierŜawny 
 



§ 6 
 
 

PoddzierŜawca płacić będzie WydzierŜawiającemu : 
 
1. od 01.04.2019r. do 31.12.2019 roczny czynsz dzierŜawny w wysokości : ………..zł (słownie: 
……….. ) netto, plus naleŜny odrębnymi  przepisami podatkowymi podatek VAT, 
Płatny w następujących ratach i terminach:    
……………………………. 
2. od 01.01.2020 do 31.12.2020 roczny czynsz dzierŜawny w  wysokości …………… zł (słownie: 
……….. ) netto, plus naleŜny odrębnymi  przepisami podatkowymi podatek VAT, indeksowany 
wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez GUS za rok poprzedni 
 
3.Kwota  czynszu ustalona w pkt.2 od roku 2021  podlega  waloryzacji raz  do roku, zgodnie  ze  
wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych podawanym  przez  GUS  za  poprzedni 
rok. Zmiana wysokości czynszu z tego tytułu nie stanowi zmiany niniejszej umowy i  nie  wymaga  
aneksu. W tym wypadku  WydzierŜawiający  zobowiązany jest  jednak  poinformować  
PoddzierŜawcę  na  piśmie  o nowej stawce  czynszu 
 

§ 7 
 
2.Terminy i raty czynszu na rok 2020 i lata następne uzgadniane będą stosownymi aneksami do 
umowy dzierŜawy a w przypadku braku zgody czynsz płatny będzie w równych ratach miesięcznych. 
Rozkład rat moŜe ulec zmianie w sytuacji uzasadnionej i za pisemnym porozumieniem obu stron. 
Zmiana rozkładu rat nie stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga aneksu.  
PoddzierŜawca nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek potrąceń swoich ewentualnych 
wierzytelności względem WydzierŜawiającego z wierzytelności WydzierŜawiającego względem 
PoddzierŜawcy z tytułu czynszu i pozostałych opłat określonych niniejszą umową. 
 

§ 8 
 
Czynsz dzierŜawny płatny będzie miesięcznie z góry do 10  dnia kaŜdego miesiąca kalendarzowego, 
na podstawie faktury VAT, przelewem na konto lub  do  kasy WydzierŜawiającego (o ile pozwalają na 
to  obowiązujące  przepisy w zakresie  obrotu  gotówkowego ). Za datę zapłaty uznaje się datę uznania  
rachunku bankowego WydzierŜawiającego. 
 
 
 
 

§ 9 
 
Stawka czynszu dzierŜawnego określonego w § 6 będzie powiększona o wysokość amortyzacji i 
koszty obsługi inwestycji, w przypadku wykonania przez WydzierŜawiającego ze środków własnych 
lub dotacyjnych inwestycji lub modernizacji podwyŜszających wartość Przedmiotu dzierŜawy, 
dokonanych w uzgodnieniu z DzierŜawcą. 
 

§ 10 
 
                    
PodwyŜszenie czynszu z tytułu § 9 zostanie dwustronnie ustalone przed przystąpieniem do realizacji 
inwestycji .JeŜeli w terminie dwóch tygodni od złoŜenia pisemnej propozycji podwyŜszenia czynszu, 
strony nie uzgodnią podwyŜki WydzierŜawiający będzie miał prawo rozwiązania umowy z 
zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 
 



 
§ 11 

 
Kwota czynszu określona w § 6  powiększona/pomniejszona będzie o wzrost/spadek rocznego 
podatku od nieruchomości przypadającego na dany rok oraz o wzrost nowych podatków lub innych 
opłat publiczno-prawnych związanych z nieruchomością w przypadku ich wprowadzenia. Zmiana  
wysokości czynszu w tym przypadku nie  stanowi  zmiany niniejszej  umowy    i  nie  wymaga  
aneksu. W  tym wypadku WydzierŜawiający  zobowiązany jest jednak  poinformować PoddzierŜawcę  
na  piśmie  o  nowej  stawce  czynszu. 
 

 
§ 12 

 
W przypadku opóźnienia przez PoddzierŜawcę z zapłatą czynszu i innych płatności WydzierŜawiający 
przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 
 

 
§ 13 

 
Opóźnienie w  zapłacie  czynszu i  innych płatności, o których mowa w § 16 oraz odsetek, o których 
mowa w §12 przekraczająca dwa pełne okresy płatności (2 miesiące)  upowaŜnia WydzierŜawiającego 
do rozwiązania umowy w  trybie natychmiastowym, jednak wymaga uprzedzenia  PoddzierŜawcy na 
piśmie i udzielenia  dodatkowego 30-dniowego  terminu  do  zapłaty  zaległych płatności.  
 

 
 

§ 14 
 
WydzierŜawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z rozwiązania niniejszej umowy  w 
trybie w niej przewidzianym z przyczyn, od niego niezaleŜnych oraz  z przyczyn za które 
odpowiedzialność ponosi PoddzierŜawca.  
 
 

§ 15 
1.Dla zabezpieczenia płatności czynszu i opłat eksploatacyjnych oraz innych naleŜności wynikających 
z niniejszej umowy i ewentualnego zwrotu kosztów usunięcia zniszczeń Przedmiotu poddzierŜawy i 
jego wyposaŜenia, PoddzierŜawca zobowiązany jest do: 
a) wpłacenia kaucji w wysokości 30.000 złotych, 
Zwrot lub rozliczenie kaucji nastąpi w terminie 30 dni od dnia zwrotu Przedmiotu poddzierŜawy 
 
b) złoŜenia WydzierŜawiającemu podpisanego przez Poręczycieli weksla in blanco opatrzonego 
klauzulą ”bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. 
DzierŜawca upowaŜnia WydzierŜawiającego do: 
- uzupełnienia złoŜonego weksla in blanco w kaŜdym czasie na sumę odpowiadającą roszczeniom 
wynikającym z realizacji niniejszej umowy poddzierŜawy,  
- opatrzenia złoŜonego weksla datą płatności według swojego uznania, przy jednoczesnym 
zawiadomieniu PoddzierŜawcy o fakcie uzupełnienia weksla listem poleconym; list ten powinien być 
wysłany najpóźniej na 7 dni przed datą płatności wpisaną na wekslu. 
 
 
 
 
 
 



 
Eksploatacja  przedmiotu poddzierŜawy 
 

§ 16 
 

PoddzierŜawca  niezaleŜnie  od  czynszu dzierŜawnego ponosi dodatkowo wszelkie koszty związane  z  
eksploatacją Przedmiotu poddzierŜawy w szczególności: 
1)energii elektrycznej, gazowej /wraz z ewentualnymi kosztami eksploatacji zbiorników gazowych/, 
ogrzewania, opłat za wodę i odbiór ścieków, (kanalizację) itp,  
2)rozmów z telefonów zainstalowanych w Przedmiocie poddzierŜawy 
3)utrzymania czystości w Przedmiocie poddzierŜawy i wokół niego, 
4)konserwacji, remontów i napraw bieŜących Przedmiotu poddzierŜawy, 
5)konserwacji, uzupełniania i wymiany sprzętu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego, BHP,  
6)wykonania zaleceń jednostek straŜy poŜarnej, BHP, Sanepid, kominiarskich ,itp. oraz dostosowania 
przedmiotu poddzierŜawy w czasie trwania umowy do zmieniających się przepisów ,wymogów i norm 
w stopniu umoŜliwiającym jego funkcjonowanie w zakresie o jakim mowa w niniejszej umowie. 
7) kategoryzacji obiektu, opłat za ochronę obiektu lub dozór,  
8)uzyskania aktualnych pozwoleń wodno-prawnych i ocen oddziaływania na środowisko związanych 
z eksploatacją i uŜytkowaniem ujęcia wody wymaganych przepisami prawa oraz ewentualnych kar 
naliczanych w przypadku niewywiązania się z niniejszych opłat 
9)opłat za przeglądy, badania i kontrole związane z funkcjonowaniem Przedmiotu poddzierŜawy w 
tym wymagane przez prawo budowlane, 
10)inne eksploatacyjne, 
Kopie dokumentów wynikające z punktów 6,7,8,9 PoddzierŜawca kaŜdorazowo przedłoŜy 
WydzierŜawiającemu w terminie 7 dni od ich otrzymania. 
 
 

 
§ 17 

 
 
Koszty  określone w §16  płatne są przez PoddzierŜawcę bezpośrednio do poszczególnych urzędów 
bądź zakładów  (przedsiębiorstw)  na  podstawie  indywidualnie zawartych umów, bądź posiadanych 
dokumentów. 

 
§ 18 

 
WydzierŜawiający ponosi koszty i opłaty z tytułu podatku od nieruchomości Przedmiotu 
poddzierŜawy 
                                                                                                                                  

                                                               § 19   
    

1.PoddzierŜawca  oświadcza ,Ŝe na czas  poddzierŜawy przejmuje obowiązki zarządcy obiektu . 
 
2.PoddzierŜawca potwierdza odbiór ksiąŜki obiektu i zobowiązuje się do jej prowadzenia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.  
 
 
                                                                           
 
                                                                    § 20 
 
PoddzierŜawca zobowiązuje się do utrzymywania Przedmiotu poddzierŜawy wraz z dojściami i 
dojazdami w obrębie nieruchomości w naleŜytym stanie; technicznym i uŜytkowym oraz estetycznym. 



 
                                                                       
                                                                     § 21 

 
PoddzierŜawca zobowiązuje się zapewnić WydzierŜawiającemu lub upowaŜnionym do tego słuŜbom 
komunalnym dostęp do Przedmiotu poddzierŜawy w celu kontroli poprawnego funkcjonowania 
obiektu lub konieczności dokonania odczytu liczników. 
 
                                                                     
                                                                            § 22 
 
1.Skutki niewykonania zobowiązań  wymienionych w paragrafie 16, 19, 20 i 21 obciąŜają  w całości 
PoddzierŜawcę. 
2.PoddzierŜawca zobowiązany jest takŜe do przestrzegania obowiązujących norm i przepisów, w 
szczególności z zakresu ochrony środowiska i wymagań sanitarnych. Skutki zaniedbań w tym zakresie 
obciąŜają PoddzierŜawcę. 
3.PoddzierŜawca zobowiązany jest zwrócić WydzierŜawiającemu ewentualnie poniesione kary i 
opłaty z tego tytułu, jeŜeli takie opłaty, w szczególności, jako właściciel majątku zmuszony był 
ponieść, a wynikają one z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność PoddzierŜawca. 
 
                                                                    § 23 
 
PoddzierŜawca nie moŜe oddawać Przedmiotu poddzierŜawy lub jego części w dzierŜawę, najem, do  
bezpłatnego uŜywania lub w jakiejkolwiek innej formie osobom trzecim bez pisemnej zgody 
WydzierŜawiającego. 
                                                                   
 
 
                                                                     § 24 
 
1.PoddzierŜawca zobowiązuje się zabezpieczyć powierzone składniki majątkowe przed poŜarem, 
kradzieŜą i zniszczeniem oraz przestrzegać zasad gospodarności w ich eksploatacji. 
 
                                                                     § 25 
1.Strony wyłączają stosowanie do niniejszej umowy przepisów pozwalających na Ŝądanie przez 
PoddzierŜawcę obniŜenia wysokości czynszu dzierŜawnego, w tym w szczególności stosowanie 
art.664 § 1 kodeksu cywilnego w związku z art.694 kodeksu cywilnego, a takŜe stosowanie art.700 
kodeksu cywilnego. 
2.PoddzierŜawca prowadzi działalność na własną odpowiedzialność i ryzyko, wyłączając moŜliwość 
Ŝądania obniŜenia czynszu w przypadku zmniejszenia zwykłego przychodu z Przedmiotu dzierŜawy. 

 
                                                                      § 26 
 
PoddzierŜawca zobowiązuje się do sporządzania obowiązującej sprawozdawczości, w tym dotyczącej 
gospodarczego korzystania ze środowiska, prowadzenia wymaganych stosownymi przepisami prawa 
działań w zakresie uzyskania kategoryzacji obiektu jak równieŜ prowadzenia ksiąŜki obiektu 
wymaganej prawem budowlanym i innych dokumentów bezpośrednio związanych z obiektem zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 

 
§ 27 

 
PoddzierŜawca przekaŜe WydzierŜawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy ale przed 
wydaniem Przedmiotu poddzierŜawy: 



1.złoŜone w formie aktu notarialnego, oświadczenie woli PoddzierŜawcy o poddaniu się przez niego 
egzekucji, które obejmuje:  
-obowiązek zapłaty przez PoddzierŜawcę na rzecz WydzierŜawiającego kaŜdej z rat czynszu 
dzierŜawnego, o którym mowa w § 6 i § 7oraz opłat eksploatacyjnych i innych naleŜności 
wynikających z niniejszej umowy jak równieŜ ewentualnych roszczeń WydzierŜawiającego o 
naprawienie szkód powstałych w Przedmiocie poddzierŜawy do wysokości …….. zł przez okres, na 
który umowa niniejsza zostaje zawarta /w trybie art. 777 Par.1 pkt 5 KPC/, 
-obowiązek wydania Przedmiotu poddzierŜawy przez PoddzierŜawcę WydzierŜawiającemu w terminie 
14 dni od dnia zakończenia okresu dzierŜawy lub jej rozwiązania zgodnie z umową. /w trybie art. 777  
Par.1 pkt 4 KPC/  
Koszty opłaty notarialnej związane ze złoŜeniem oświadczenia woli ponosi PoddzierŜawca 
 
 
 
 
  Zwrot  przedmiotu poddzierŜawy 

 § 28 
 
1. PoddzierŜawca zobowiązuje się w okresie 14. dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, 
niezaleŜnie od trybu tego rozwiązania, zwrócić Przedmiot poddzierŜawy pod względem technicznym i 
uŜytkowym w stanie nie pogorszonym w stosunku do opisanego w  zał. nr 2 do niniejszej umowy z 
uwzględnieniem zmian wynikających z  przeprowadzonych remontów oraz modernizacji i  inwestycji 
zgodnych z zapisami § 34  oraz  wynikających  z  normalnej  eksploatacji ( przy czym za powyŜszy 
okres Umowa będzie stosowana, a w szczególności PoddzierŜawca będzie uiszczał 
WydzierŜawiającemu czynsz i inne wynikające z zawartej umowy opłaty). 
2. PoddzierŜawca ponosi takŜe odpowiedzialność za pogorszenie stanu Przedmiotu poddzierŜawy 
spowodowane działaniami bądź zaniechaniami jego pracowników, kontrahentów, klientów i gości 
oraz wszelkich innych osób, które przebywają na Przedmiocie poddzierŜawy za jego wiedzą bądź 
zgodą. 
3.W przypadku odmowy zwrotu nieruchomości po rozwiązaniu umowy poddzierŜawy PoddzierŜawca 
za bezumowne korzystanie z obiektu zobowiązany będzie do uiszczania czynszu w dotychczasowej 
wysokości. 
 

§ 29 
1. Zwrot  przedmiotu poddzierŜawy nastąpi  na podstawie: 
    - protokołu zdawczo-odbiorczego 
    - protokołu stanu technicznego 
2.Strony zgodnie uzgadniają, Ŝe opis stanu technicznego, o którym mowa w ust.1., wiąŜący  
    dla obu stron będzie wykonany przez komisję powołaną przez WydzierŜawiającego 
    w obecności PoddzierŜawcy.  
 
 
 

§  30   
  
1. W przypadku zwrotu Przedmiotu poddzierŜawy w stanie pogorszonym w stosunku do opisanego w 
zał. Nr 2 z uwzględnieniem zmian wynikających z  przeprowadzonych remontów oraz modernizacji i  
inwestycji zgodnych z zapisami § 34 i § 37 PoddzierŜawca zobowiązuje się na swój koszt 
doprowadzić Przedmiot poddzierŜawy do stanu zgodnie z zapisami § 29 lub zapłacić 
WydzierŜawiającemu równowartość kosztów ich naprawy lub wykonania. 
2.  Za wynikłe niedobory w składnikach majątkowych poddzierŜawca płaci WydzierŜawiającemu 
równowartość w cenie rynkowej, jaka obowiązuje w chwili stwierdzenia niedoboru, po uwzględnieniu 
stopnia zuŜycia. Zapłata ta musi nastąpić w terminie 30 dni. 
 



 
Ubezpieczenie  przedmiotu poddzierŜawy 
 
 
 

§ 31 
 
1.Koszty ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych majątku przekazanego w poddzierŜawę 
ponosi WydzierŜawiający. Koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu poddzierŜawy od 
odpowiedzialności cywilnej ponosi PoddzierŜawca. 
2.W W zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 PoddzierŜawca zobowiązuje się do 
stosowania ustalonej przez WydzierŜawiającego procedury Obsługi Ubezpieczenia. 
 

 
§ 32 

 
Inne rodzaje ubezpieczenia mienia pozostawia się do uznania PoddzierŜawcy. Koszty takiego 
ubezpieczenia pokrywa PoddzierŜawca oraz ponosi ryzyko jego braku. 
 

§ 33 
1.Szkody nie pokryte przez Ubezpieczyciela z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia 
dzierŜawionego majątku  przez  PoddzierŜawcę lub z powodu niewykonania przez PoddzierŜawcę 
obowiązków, o których mowa w paragrafie 31 i 32, obciąŜają  go w całości, natomiast róŜnica  
pomiędzy kwotami  uzyskanymi za szkody od Ubezpieczyciela a wartością majątku  powierzonego 
przez WydzierŜawiającego uwzględniająca stopień zuŜycia pokrywana  jest  przez  PoddzierŜawcę. 
2.W przypadku, gdy w wyniku poŜaru lub innych zdarzeń losowych, Przedmiot poddzierŜawy ulegnie 
zniszczeniu w stopniu uniemoŜliwiającym lub utrudniającym w znacznym stopniu dalsze prowadzenie 
działalności, o której mowa w paragrafie 4 niniejszej umowy umowa przestanie obowiązywać, chyba, 
Ŝe nastąpiło to z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi poddzierŜawca.  
3.W przypadku, gdy Przedmiot poddzierŜawy ulegnie zniszczeniu z przyczyn lub w zakresie innym 
niŜ opisany w ust.2 niniejszego paragrafu, poddzierŜawca podejmie niezwłoczne działania zmierzające 
do jego naprawy, w szczególności poprzez uŜycie środków uzyskanych z tytułu ubezpieczenia 
Przedmiotu poddzierŜawy. W okresie, w którym będą prowadzone prace mające na celu przywrócenie 
Przedmiotu poddzierŜawy do stanu sprzed zdarzenia, poddzierŜawca będzie zobowiązany płacić na 
rzecz WydzierŜawiającego czynsz dzierŜawny w wysokości określonej w niniejszej Umowie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prace  remontowe  i  modernizacyjno-inwestycyjne  w przedmiocie  poddzierŜawy 
 
 
 

§ 34 
 
PoddzierŜawca nie moŜe dokonywać  Ŝadnych trwałych zmian Przedmiotu poddzierŜawy bez 
pisemnej zgody WydzierŜawiającego. W przypadku uzyskania jednakŜe takiej zgody prace 
prowadzone są na koszt i ryzyko poddzierŜawcy wg procedury, określonej w § 40 a nakłady nie 



podlegają zwrotowi w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy niezaleŜnie od trybu tego 
rozwiązania  
 

 
 
 
 

§ 35 
 
Wszelkie  prace remontowe  lub modernizacyjno-inwestycyjne prowadzone przez  PoddzierŜawcę w 
Przedmiocie poddzierŜawy nie mogą  ograniczać ani uniemoŜliwiać funkcjonowania obiektu. 
 

§ 36 
Prace  remontowe 
1. PoddzierŜawca zobowiązuje się w okresie poddzierŜawy do dokonywania na własny koszt 

wszelkich konserwacji i remontów Przedmiotu poddzierŜawy. 
 
2. Koszty wymienione w ust. 1 poniesione przez PoddzierŜawcę nie podlegają zwrotowi w  

przypadku wygaśnięcia lub przedterminowego  rozwiązania umowy niezaleŜnie od trybu tego 
rozwiązania. 

 
3. Koszty poniesione przez PoddzierŜawcę w związku z pracami, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu nie stanowią podstawy do zmniejszenia wielkości czynszu. 
 
4. Niewykonanie obowiązku wynikającego z ust. 1 niniejszego paragrafu upowaŜnia 

WydzierŜawiającego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jednak  wymaga 
uprzedzenia PoddzierŜawcy  na piśmie i udzielenia dodatkowego  terminu jednomiesięcznego do 
wykonania niezbędnych prac. 

 
 

 
Prace  modernizacyjno-inwestycyjne 
 

 
§ 37 

 
1.Prace  modernizacyjno-inwestycyjne,  o  których mowa w  §  34 w  Przedmiocie poddzierŜawy /w 
tym i wydatki związane z koniecznością  uzyskania wszystkich wymaganych prawem zezwoleń/ jak i 
wszelkie inne prace modernizacyjno-inwestycyjne PoddzierŜawca ponosi ze środków własnych lub 
pozyskanych przez niego i nie podlegają one  zwrotowi w  przypadku  wygaśnięcia lub 
przedterminowego rozwiązania umowy, w tym w trybie natychmiastowym.  
2.W trakcie obowiązywania umowy lub w przypadku wygaśnięcia umowy poddzierŜawy 
PoddzierŜawcy nie przysługuje prawo: 
a)dochodzenia od PTTK zwrotu jakichkolwiek nakładów poczynionych w dzierŜawionym obiekcie 
zarówno ze środków własnych PoddzierŜawcy jak i przez niego pozyskanych, 
b)dochodzenia od PTTK odszkodowania i wynagrodzenia za nakłady poczynione, zgodnie z zapisem 
§ 34  umowy na Przedmiocie poddzierŜawy.    
3)W przypadku przedterminowego rozwiązania niniejszej umowy, z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność PoddzierŜawca, mają zastosowanie zasady określone w ust. 1 i 2 niniejszego 
paragrafu. 
4.Prace modernizacyjno-inwestycyjne, o których mowa w ust. 1 mogą być współfinansowane ze 
środków WydzierŜawiającego na podstawie odrębnej Umowy z uwzględnieniem paragrafów 9 i 10. 
5. Wydatki poniesione przez PoddzierŜawcę w związku z pracami, o których mowa w § 34 nie 
stanowią podstawy do zmniejszenia kwoty czynszu. 
 



 
§ 38 

 
1.W przypadku, gdy niniejsza umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leŜących po stronie 
WydzierŜawiającego zobowiązany jest on zwrócić PoddzierŜawcy równowartość poniesionych, 
udokumentowanych, a niezamortyzowanych nakładów inwestycyjno-modernizacyjnych wykonanych 
za zgodą WydzierŜawiającego i zgodnie z zapisami w niniejszej umowie. 
2.Dla celów określonych w ust. 1 przyjmuje się stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% rocznie. 
 
 

§ 39 
 

1.Wszystkie wniesione przez PoddzierŜawcę do Przedmiotu poddzierŜawy ruchomości, które nie są 
trwale związane z nieruchomością a stanowią jego własność, zostaną usunięte przez PoddzierŜawcę z 
Przedmiotu poddzierŜawy z zastrzeŜeniem ust. 2. Koszty demontaŜu i wywozu obciąŜają 
PoddzierŜawcę. 
2.Z ruchomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącza się te, wynikające z zakresu 
prac remontowych i inwestycyjnych, do których PoddzierŜawca był zobowiązany zapisami niniejszej 
umowy. 

 
 
 
 
 

§ 40 
 

Strony ustalają następującą procedurę prowadzenia i rozliczania przez PoddzierŜawcę zadań o 
charakterze modernizacyjno-inwestycyjnym wykonywanych w ramach postanowień §34  
1. PoddzierŜawca przed rozpoczęciem prac kaŜdorazowo zobowiązany jest złoŜyć 

WydzierŜawiającemu do zatwierdzenia dokumentację projektową, a ponadto uzyskane przez 
niego przewidziane przepisami prawa stosowne decyzje, zezwolenia oraz harmonogram prac. Po 
zatwierdzeniu projektu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostaje przekazany 
WydzierŜawiającemu wraz z kopiami uzyskanych decyzji czy pozwoleń. 

2. PoddzierŜawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, prawa budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących w zakresie wznoszenia i 
remontów obiektów budowlanych oraz instalacji urządzeń technicznych i infrastruktury 
technicznej, niezbędnych do prowadzenia w tych obiektach załoŜonej działalności. 

3. PoddzierŜawca moŜe amortyzować ponoszone nakłady, jako tzw. „inwestycja w obcym obiekcie” 
przyjmując stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% 

4. WydzierŜawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia w odbiorze poszczególnych etapów prac 
oraz protokolarnym odbiorze zadania po jego zakończeniu. 

5. PoddzierŜawca zobowiązuje się do dostarczenia WydzierŜawiającemu po zrealizowaniu zadania, 
o którym mowa w niniejszym paragrafie jednego egzemplarza pełnej dokumentacji wykonawczej, 
w tym wszystkich korekt dokumentacji projektowej, pozwoleń na budowę, protokołów odbioru, 
łącznie z protokołami odbioru poszczególnych słuŜb technicznych, inwentaryzacji geodezyjno-
powykonawczej, decyzji na uŜytkowanie obiektu, jeśli jest wymagana oraz kosztorysu 
powykonawczego przeprowadzonego zadania. 

6. Strony niniejszej umowy uzgadniają, Ŝe wartość zrealizowanych zadań modernizacyjno-
inwestycyjnych o których mowa w niniejszym paragrafie, będzie podlegać obustronnej 
weryfikacji w oparciu o przedstawiony przez PoddzierŜawcę kosztorys powykonawczy o którym 
mowa w ust. 5  a ostateczna wartość zadań będzie określona w obustronnie podpisanym protokole. 
Protokół ten będzie stanowić podstawę do rozliczeń, o których mowa w paragrafie 38. 

 
 
 



 
§ 41 

 
Nieprzestrzeganie procedury określonej w § 42 upowaŜnia WydzierŜawiającego do rozwiązania 
umowy w trybie natychmiastowym, jednakŜe wymaga wezwania PoddzierŜawcy na piśmie do 
usunięcia powstałych braków w procedurze w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca. 
 
Uzgodnienia  dodatkowe 
 
 

§ 42 
 
PoddzierŜawca zobowiązuje się do udzielania rabatów handlowych na podstawie dokumentu 
uprawniającego do korzystania z Rabatu PTTK w wysokości minimum 20% liczonych w relacji do 
cen detalicznych. WydzierŜawiający doręczy PoddzierŜawcy wzory dokumentów uprawniających do 
uzyskania rabatu.  

 
 
 

§ 43 
 
PoddzierŜawca zobowiązuje się do utrzymania dotychczasowego charakteru obiektów  w 
szczególności poprzez zachowanie emblematów oraz znaków Towarzystwa, uzyskania w uzgodnieniu 
z WydzierŜawiającym dla obiektów zaszeregowania do odpowiedniej kategorii zakładów hotelarskich 
i utrzymywania przewidzianych dla tej kategorii wymogów. Koszty z tym związane w całości 
obciąŜają PoddzierŜawcę. 

 
§ 44 

 
WydzierŜawiający zobowiązuje się do promowania Przedmiotu poddzierŜawy na stronach 
internetowych  www.pttk.pl,oraz www.bieszczadypttk.pl , umieszczaniu Przedmiotu poddzierŜawy 
w wydawanych przez  PTTK  materiałach promocyjnych w tym centralnym katalogu obiektów PTTK, 
wystawiania materiałów promocyjnych dostarczanych przez  PoddzierŜawcę odnośnie  Przedmiotu 
poddzierŜawy we wszystkich targach turystycznych w kraju  i za granicą w których PTTK będzie 
brało udział i będzie posiadało własne stoisko. 
 

 
 

§ 45 
 
Świadczenia, o których mowa w § 42 i § 44 nie stanowią podstaw do jakichkolwiek roszczeń 
finansowych którejkolwiek ze Stron. 
 
 
Postanowienia  końcowe 
 
 

§ 46 
 
1.Umowa  niniejsza  zostaje  zawarta na czas  oznaczony do dnia ……………….r.  
  

 
§ 47 

 



1.Strony zgodnie postanawiają, Ŝe WydzierŜawiający, niezaleŜnie od zapisów § 13,§ 36 ust. 4, oraz 
§41 ma  prawo  wypowiedzieć niniejszą  umowę  w  trybie  natychmiastowym  tj. bez zachowania 
terminów wypowiedzenia w  przypadku naruszenia  przez  PoddzierŜawcę  postanowień §5,§ 20,§23,. 
2.Oświadczenie  o wypowiedzeniu niniejszej umowy lub jej rozwiązaniu w  trybie  natychmiastowym 
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 48 
 

PoddzierŜawca upowaŜnia WydzierŜawiającego  do  wystawiania  faktur  bez  podpisu  odbiorcy. 
WydzierŜawiający oświadcza, Ŝe  jest  płatnikiem  podatku  od  towarów NIP 687 000 61 36  
 
 

§ 49 
 

Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  dla  swojej  waŜności  formy  pisemnego  aneksu 
podpisanego  przez  obie  Strony. 
Strony  ustalają  poniŜsze  adresy  do  doręczeń  dla  celów  związanych  z niniejszą  umową 
WydzierŜawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK S-ka z o.o  38-500 Sanok ul. 
Mickiewicza 29. 
PoddzierŜawca: ,……………….. 

§ 50 
Strony  zobowiązują  się  do  niezwłocznego  pisemnego  informowania  o  wszelkich zmianach  
adresów do doręczeń. W  braku  zawiadomienia  pismo  wysłane  na  poprzednio  podany  adres 
uwaŜa  się  za doręczone. 
 
 

 
§ 51 

 
W  zakresie  nie uregulowanym  niniejszą  umową  zastosowanie  mają przepisy  Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 52 
 
WydzierŜawiającemu  przysługuje  prawo  kontroli  Przedmiotu  poddzierŜawy  przy współudziale 
PoddzierŜawcy. 
 

§ 53 
 
Sądami właściwymi dla rozpoznawania sporów pomiędzy Stronami  wynikających  ze stosunku 
objętego  niniejszą  umową  są Sądy  właściwe dla siedziby WydzierŜawiającego.  
 
 
 

§ 54 
Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania ,z zastrzeŜeniem § 5 . 
 

§ 55 
 
Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po  2 egzemplarze dla kaŜdej 
ze Stron. 

§ 56 
 
Podpisując  niniejszą  umowę  kaŜda ze Stron  oświadcza, Ŝe  zapoznała  się  z  jej  treścią ,   przyjęła 
do wiadomości  i  wykonania  oraz  podpisała  i  otrzymała  taki  sam  egzemplarz  jak  niniejszy. 
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