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UMOWA
Zawarta w dniu 10.1lI.201? r. \\
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DZlF.RŻAWY nr~l0l9lMQ~iR

Kędzierzynie-Koi.!u pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle

- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rckreac.ii IV Kędzi~rzynie-Koźlu,
al. Jana Pmvla II 29, NIP: 7491954792, reprezentowanym przez dyrektor ZClIOllę Kuś dziahtiącł! na podstawie pełnomocnictwa Prezydelrta Miasta Kędzierzyn-Koźle, zwanym dalej
Wydzicł';~lwhljącym

a
2. Tomaszem Rokita prowadzącym dzialalność pod firmą Radomskór Tomasz Rokita z siedzibą w
Kol. RozniszclV 3, 26-914 Rozniszew. NIP: 7961060946, REGON: 670660973. zwany dalej
Dzierżawcą·

§,. 1.

I, Przedmiotem urnowy jest dzierla\l'a holu dolnego IV Hali Sportowej Śródmieście. przy al. Juna
Pawła II 29 w KędLierl:ynie-Koźlu~ celem organizacji kiermaszu odziezowego,
2. Wydzierżawiający oświadc7.a~ i7. ,zgodnie 7. arf. 43 ust. 2 pkt. 3 usIali:\' =dnia 21 sielymia J9Y7
nadzorujący - Gmina Kądzicl'zyn
o zawarciu umowy dzierżawy. \V razie nie w'yrażenia zgody przez organ Jladzoruj(}cy
umowa nie wchodzi w życie.
3, Wszelkie ryzyka oraz koszty zwiqzane z prowadzeniem dzialalności w obrębie przedmiotu
lImowyoraz pellHI odpowiedzialność za bezpieczeJ\stwo osób w obsz-ilrze dzierlllwionego
terenu ponosi Dzierżawca.
§ 2.
Umowa będzie realizowana w <liliach 19.01.2019 r. w godzinach od 10.00 - 18.00.

roku o gospodarce nierucho/lUNk,itlmi p<.nviadomi organ
Koźle

§ 3.
l.

Dzierżawca zobowiązuje się zaplacić Wydzier7~wiają.cenlu kwotę

500 zl netto

(słownie: pięćset

złotych

00/100 netto) plus obowiązująca stawka Vat tytułem czynszu dziel'lllwy.
będzie realizowana przez I)zicr-}.awcę, przelewem na rachunek bankowy MOSiR
wskazany w fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia taktury,
3, W przypadku niemegulowania nale:i.ności wynikających l. faktury w Ilstalonej wysokości
i termirlie MOSiR może naliczyć odsetki ustawowe.
4, Zapłatę uważa si't za dokonaną w dnvili uznania jej na rachunku MOSilł.

2,

Płatność

§ 4.
l.

Wydzicri..awiający może rozwiązać

Dzieriawca
2,

będzie

uŻy".r(\ł

niniejsz'l umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli
przedmiotu dzierżU\\)" nicL:godnie z UillO\Vil. z jego

przeznaczeniem lub celem,
J)zierżawcn nie ma prawa do prowadzenia lub organizowania
w § I IlSl. I niniejsz.ej umowy.

działalności

innej

niż określona

§ 5.
I.

Dzier-ławca

zobowiązuje się do przestl'legania przcpisów BHP. przccilVpoil1l'Owych.
sanitamych wynikających z powszechnie ohowiązującego prawa oraz porządkowych I
organizacyjnych obowiązl\iących na terenie MOSiR,

2. Dzicdawca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu umowy ~g()dnie z jego
przeznaczeniem oraz do utrzymania pOrl.1dku, ladll i bezpieczel\stwa na dzierżawionym
terenie oraz \'Ii jego sąsiedztwie.
3. Z chwihl przekaz.ania przedmiotu umowy Dzierżawca będzie odpowiadał za wszelkie szkody
powstałe na dzicr'l. .awionym terenie.
4. DzierLawca zobowi,vuje się zdemontować i "zabrać- własne wyposażenie i rnaterialy
prolllocXlne zwilFane z organizacją kiermaszu, po upływie czasu określonego \v § 2 niniejszej
umowy.
5. .Dzier-;..,awca po zakOl1czeniu umo\vy zobo\viązany jest przywrócić przedmiot umowy do stanu
pierwotnego.
§ 6.
l. Zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewnżności.
2. W sprawach nietlregulowanych postanowieniami umowy mają 7}lstosowilllie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie SpOI")', które mogą powstać w związku z realiz"cją niniejszej umowy. strony poddają
pod r07$trzygnięcic Sądu Rejonowego wlaściwcgo rzeczowo i miejscowo dla siedziby
MOSiR.
4. Wykonanie nJnleJsząj umowy nic wiąże się z przet\vat7.anicm danych w rozumieniu
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. lIrz. UE L
119 z 04.05.2016), dla któryd, Administratorem Danych jest Dyrektor MOSiR, za Wyjątkiem obszaru
niezbędnego do zawarcia umowy oraz dokonania wl,ąjcmnych rozliczell między Stronami.
5. Umo\va

została

zawarta \,v dwóch jednohrzmiących egzemplarzach. po jednym dla

każdej

ze stron.
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Dzlm'i.awca

DYf\EicTOR

zen~'p./ f{ uś

lEodnJ~ 1.

att. B oil-ó1nefl,o r07.pOf1!ąd~eflln o o.::hrtJnio d;r,ych OcSOM......,..:h r. ant" 27 kwi<!t"ia 2016 t. (Dz. 'Jrz> UE ll19 t 04.05.2016)
l) adrmnistra!orem p<lIli/P~ną danych o~oł)(mYt:h jp.stMOSm z ~i~dlibi! w KWlier-;;yme·Kożl\.<, u!Jiloa P~wla II 2:1.

Infl>r!"l1wję,

i!.:

H oobicrcaryu Pani/Pan~ dal""~" c'l50bowych l)\fd~ l'fyI1~!nie !'Wrn'loty upr3wnlone do uz.,.,f:an'~ d~rtvd, ,)S(lbowych ~ pr,dltaw;~ prl~pi.ów p'aw~
dlme otooowe pr~e~hoWyw~ne l~dq pfllll okr;:,s 6 I~t /11.11, w,)",m:ill o uzaladmon\' intcrc~ rcalizowJrtV Przez admiHlmalol~
6) po~lada I'~nf/Pil' p;~Wl' do !ądaflj" od ~dmini~tr:llcril dos!<:pu do da~,~h "",obowyd,. ich :lllIost"\V~,,ia, u,..,r.'~c!J I~ C"Ilror.iczer.'a prz~tW~r;lanla
~J r~"i(Pan3
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