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Do:
Rada Gminy Krasnopol
W6jt Gminy Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol

W zwiqzku z powzieciern informacji 0 tresci umow dzieriawy zawieranych przez
mieszkaricow Gminy Krasnopol z podmiotami zainteresowanymi budowq elektrowni
wiatrowych, ktore to umowy w naszej ocenie stanowiq ogromne zagroienie dla wlascicieli
gruntow, czujemy sie zobowiqzani do wnioskowania 0 podjecie przez wfadze gminy dziafari
maj~cych na celu ochrone interes6w jej mieszkaric6w.

Jestesmv przekonani, ze skala zjawiska i jego skutki beda w oczywisty sposob
wpfywafy na nasza spotecznosc. Z zawieranych urnow wynikajq bowiem realne zagroienia
dla interesow wiasclcleli gruntow - przy czym poniiej przedstawiamy jedynie zagroienia
najbardziej oczywiste i podstawowe.

1. Wtasciciel nieruchomosci (rolnik) moie bye na wiele lat praktycznie pozbawiony praw
do niemal catego gospodarstwa.

Z umow nie wynika, jaka konkretnie CZf;SC gospodarstwa zostata wydzieriawiona.
Podawane sa tylko wielkosci minimalne (3.000 m2 i 1 ha na jednq sitownie) przy
jednoczesnym braku okreslenia:

• liczby planowanych sitowni na terenie/obszarze danej nieruchomosci,
• liczby Iinii energetycznych, ktore beda przebiegaty przez nieruchomosc oraz Iiczby i

powierzchni drog dojazdowych.

Nadto umowa nie przyznaje wlascicielowi gruntu prawa do wspotdecvdowania 0

powyiszych sprawach.
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Taki spos6b zapisu oznacza, iz to wytqcznie dzieriawca bedzie decydowat 0

ostatecznej powierzchni wykorzystywanego na podstawie tej umowy gruntu, a takze 0 jego
usytuowaniu. Moie wiec zajac nawet 99% powierzchni nieruchornosci wlasciciela. Co wiecej,
umowa jest zawierana na 29 lat z obowiqzkiem jej przedtuienia przez wlasciciela na
nastepne 29 lat, jesli tylko dzieriawca tego zazada.

2. Umowy nakladajCl na wlascicieli gruntow obowiazki , kt6rych rolnicy z pewnoscig nie Sg
swiadomi:

W zakresie podatku VAT, z tytutu dzieriawionych grunt6w rolnik staje sie
podatnikiem VAT - ciqiq na nim zatem wszelkie obowiqzki wynikajqce ze stosownych ustaw.

Nie ma iadnej pewnosci, ze kwoty podatku VAT, kt6re rolnik zobowiqzany jest zaptacic, beda
mu zwracane przez dzierzawce. W umowie bowiem zobowiqzuje sie on jedynie do
zaplacenia kwoty 113000 zt netto", nie ma natomiast zobowiqzania do zaptaty podatku VAT.

W zakresie podatku dochodowego:

• podatek dochodowy od czynszu - od otrzymywanego przez rolnika czynszu (nawet
300 zt miesiecznie/rocznie'P] istnieje obowiqzek comiesiecznego ptacenia podatku
dochodowego;

• podatek dochodowy od nieodptatnego swiadczenia - Istnieje ryzyko powstania
obowiqzku ptacenia przez rolnika podatku dochodowego od nieodptatnego
swiadczenia. Mimo bowiem, ze umowa nie okresla wielkosci i potoienia
wydzieriawianego gruntu, jednoczesnie stwierdza, ze przedmiot umowy (grunt)
zostat wydany w dniu zawarcia umowy oraz ze dzieriawca wyraia zgode na
nieodptatne korzystanie z tego gruntu przez rolnika.

Powstaje zatem ryzykowna dla rolnika sytuacja, w kt6rej organ podatkowy rnoze
uznac, ze w rozumieniu przepis6w ustawy podatkowej wtasciciel otrzymuje od dzieriawcy
takze tzw. nieodptatne 5wiadczenie, kt6re winno bye opodatkowane.

Wartosc tego swiadczenia to rynkowa wartosc czynszu, jaki bytby przez rolnika
ptacony, gdyby korzystat on z grunt6w odptatnie, tj. na zasadach rynkowych. Zgodnie z
przepisami ww. ustawy kwota I1zaoszcz~dzonego" czynszu stanowi przych6d, od kt6rego
istnieje obowiqzek odprowadzania podatku dochodowego.

3. Umowy zawieraia zapisy w zakresie podatku od nieruchomosci niekorzystne dla rolnika:

Praktyka sarnorzadowa - znajdujqca potwierdzenie w orzecznictwie sadowvm -
wskazuje, ze od grunt6w bedacvch przedmiotem dzieriawy, juz z chwilq zawarcia umowy,
powinny bye naliczane podatki od nleruchomosci (a nie podatek rolny). W swietle
postanowien umowy dzieriawy nie ulega bowiem watpliwosci, zs:
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• dzieriawca posiadajqcy status przedsiebiorcv zawiera urnowe dzieriawy
nieruchomosci rolnych w celu prowadzenia na nich dziatalnosci gospodarczej w
postaci tzw. farmy wiatrowej oraz, ze

• grunty, stanowiqce przedmiot umowy, zostalv wydane w dacie zawarcia umowy
dzieriawy.

W konsekwencji - z chwilq zawarcia umowy - dzieriawiony grunt staje sie gruntem
zwiqzanym z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, a zatem gruntem podlegajqcym
opodatkowaniu podatkiem od nleruchomosci (gruntowej) w miejsce podatku rolnego.

Zgodnie z orzecznictwem sqdowym nie ma w tym prl,Ypadku iadnego znaczenia ani
fakt, ze grunt ten nadal bedzie faktycznie uiytkowany na cele rolnicze, ani okolicznosc, ze
figuruje on w ewidencji gruntow jako uiytki rolne. Podatnikiem tego podatku, tj.
zobowiqzanym do jego ptacenia, jest bezposrednio wlasclciel gruntu, a zatem rolnik.
Zobowiqzanie dzieriawcy do "zaptaty na rzecz gminy" podatku od nieruchornosci z
pewnoscia odnosi sle wytqcznie do podatku od budowli (nie bez przyczyny bowiem w
umowach mowa jest 0 podatkach "od sitowni wiatrowych" - a zatem podatkach od budowli,
porninietv zostal natomiast podatek od nieruchornosci naleiny od gruntu).

Nadto niekorzystne dla rolnika sa stwierdzenia, ze dzieriawca bedzie placi! podatki od
nieruchomosci w proporcji gruntu zajetego pod sifownie wiatrowe, a nie pod wszystkie
budowle. A zatem istnieje ryzyko, ze od pozostaivch budowli - np. drag, linii energetycznych
- podatek ten (obok podatku od gruntu) bedzie zobowiqzany placlc rolnik, bez mozliwosci
zadania zwrotu od dzieriawcy.

4. Umowy moga rodzic problemy z uzyskaniem przez rolnika doptat unijnych

Zawarte w umowach oswiadczenia, ze "grunt zostal juz wydany" z pewnoscia
spowodujq powaine problemy z rozliczaniem doptat unijnych. Nie bez powodu w umowach
dzieriawca zamieszcza zastrzeienie, iz nie bedzie ponosH zadnej odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody, ktore rnoga powstac po stronie rolnika, w tym rowniez za utrate dotacji
i subwencji.

5. Nierawnosc stron umowy

Umowa przerzuca na rolnika cate ryzyko prowadzonej przez dzierzawce dzlatainosci
gospodarczej. Dobitnie swiadcza 0 tym zapisy, ze rolnik:

• ponosi odpowiedzialnosc, jeieli jakimkolwiek swoim dziataniem ograniczy wvdajnosc
farmy wiatrakowej (przy czym rolnik z pewnoscia nie ma petnej swiadornosci, co
moie ograniczvc taka wvdajnosc, a ww. stwierdzenie umoiliwia postawienie
rolnikowi kazdego zarzutu):

• nie bedzie mogt dochodzic zadnvch odszkodowari, w tym z tvtutu zmniejszenia terenu
upraw, uniemoiliwienia swobodnego dysponowania gruntami (nawet sadzenie drzew
i krzewow), zmiany wartosci rynkowej nleruchornosci. Sytuacja ta jest
ryzykowna/niekorzystna dla rolnika tym bardziej, ze obecny poziom wiedzy naukowej
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pozwala z cata pewnoscia stwierdzic, iz farmy wiatrakowe rnaja negatywny wptyw na
zdrowie ludzi i zwierzat, a takze na przvrode, sa tez powodem znacznego spadku
wartosci gruntow zlokalizowanych nawet w duiej odleglosci od farm;

• udziela dzieriawcy zgody na wszelkie dzialania/czvnnosci, nieznane jeszcze na eta pie
zawierania umowy, a takze zgody na dowolne dysponowanie przez dzierzawce cala
nieruchornoscia rolnika, bez jakiejkolwiek rnozliwoscl wspordecvdowania:

• zobawiqzany bedzie do zaptaty kary w wvsokosci 100 000 zt w przypadku
"uniemoiliwienia wlasciwego prowadzenia przez dzierzawce inwestycji".
Stwierdzenie to jest jednoczesnie tak pojemne, ze rnozna pod nim zawrzec niemal
dowolne tresci/oskarzenia.

Poza tym istnieje rnozllwosc przypisania rolnikowi (na podstawie wielu punktow
umowy) odpowledzialnosci za wszelkie niepowodzenia gospodarcze, przy jednoczesnym
wytqczeniu odpowiedzlalnosci dzieriawcy, a w konsekwencji braku jakichkolwiek
zabezpieczeri szkod powstatych w majatku rolnika.

Wykazane powyiej przyktadowe zagrozenia powinny obligowac wtadze gminy do
podjecia stosownych dziatari majqcych na celu rzetelne doinformowanie zainteresowanych
oraz zapobieienie ewentualnym szkodom (majqtkowym i zdrowotnym), ktore z pewnoscia
powstanq po stronie rnieszkaricow gminy. W zalaczeniu przedstawiamy pelna opinie prawna.

Z wyrazami s

STOWARZYSZENIE
"NOWE SPOJRZE~),!."

ut. Palna 37 I&-it
16-503 KRASNOP<!>L

Stowarzyszenie KRUSZNIA
Krasnopol , 41, 16-503 Krasnopol
tel. 517226606, www.krusznia.org
NIP 8442278251, REG9N 79106003

KRS 0000172089(/; "r:yw CA/'
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Stowarzyszenle "WOLNY KRASNOPOL" _ ~

Boksze Stare 21,16·515 Punsk f!!t'"
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UMOWA "DZIERZAWY
zawarta dnia 211utego 2012roku w Suwafkach pomledzv:

1/: , zarnieszkafvm - _._ _ r legitymujqcym sie dowodem
osobistym numer __ wydanym pnez W6jta Gminy , , zwanym da/ej
Wydzieriawiaj<lcvm ,
a

2) ~~~lIililli."pod adresem: ""utica
prowadzonego przez Sad Hejonowy dla' _
Krajowego Rejestru 5<ldowego pod reprezentowana przez komplementariusza -
r_Id I. II:_ zwana dalej Ozieriawca,

Uwgai ago/ne:

1. Spolka zostala zarejestrowana 08.03.2011r. Jest to spoika komandytowa, w ktore] wspoinicy
- komandytatiusze odpowiadajq do umowionej kwoty (komandytowej) - w tym wypadku
jest to tylko 90.000 zt, zas komplementariusz - calym majqtkiem, Naleiy jednak podkreslic,
ze z uwagi na zawarte umowy a rozdzielnosci majqtk.owej malieriskiej odpowiedzialnosc to
moze okazgc sie cglkowicie iluzorvczna - praktyka wskazuje, ie osoby takie po prostu nie
majq majqtku [majqtek jest i.w rekach" drugiego wsoolmationka). Ustawodawca nakladajqc
obowiqzek ujawnienia w rejestrze sqdowym faktu zowarcia umowy 0 rozdzielnosti
majqtkowej malieriskiej daje moiJiwosc oceny ryzyka zawarcia umowy z takq wtasnie
osobq (tj. nie posiadajqcq majqtku). Oznocza to, ze ewentualne roszczenia bedq nie do
wyegzekwowania.

2. Wspolnikami sq:
a. ur. 1961r. - ionaty + umowa 0 rozdzietnosci majqtkowej

pomiedzv malionkami - komplementariusz;
b.~1 ~ur. 1989r.; meiatka + umowa 0 rozdtietnosci majqtkowej

pomit:dzy malionkami - komandytariusz;
c. -ar. 1988r. - komandytariusz;
d. ur. 1991r. - komandvtariusz;
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3. Uwzglt:dniajqc powyisze uwarunkowania funkcjonowania spalki oraz zapisy samej
umowy dzieriawy - uprawnione jest twierdzenie, ie jest to spa/ka zalozona jedynie
dla IIPrzechwytywania" grunt6w. Ewentualnq (na chwilr: obecnq niepewnq) dsiaioinos:
energetycznq becaie prowadzil zupeinie inny podmiot - jaki nie wiadomo i wlascicie! gruntu
na iadnym etapie trwania umowy nie bedrie magi w jakikolwiek sposob wplynqe no to, a w
koniecznym dla niego przypadku - rozwiqzania umowy powofujqc sie na nlewiaryqodnosc
dzieriawcy.

4. Sytuacj~ uksztaftowanq przedmiotowq umowq (m.in .. forma prowadzonej dziaialnosci przez
dzierzawce, przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek zabezpieczenia wtascicieia qruntow
przed niewyptacalnosciq dzieriawiqcy) naleiy ocenic jako wyjqtkowo niebezpiecznq dla
wlaiciciela "



o nastepuiace] tresci:
&1

Oswiadczenia stron:

1. Wydzierzawiajqcy oswiadcza, ze jest wtaScicielem nlaruchornosci rolnej potozonei w
.. . .. . 'd t . oznaczone] w ewidenc]iobrebie r gmtnle , pOWlecle s , wOJewo Z wle ,

, . k dzi ki . hni dla ktorej Sad Rejonowv IV Wydziatgruntow ja 0 ziat 1 numer powlerzc nI .
Ksiag Wieczystych w Sejnach prowadzi ksiege wleczvsta numer .
2. WydzieriawiajqCV niniejszym oswiadcza ie:
a) Stan prawny ujawniony w dziale III i IV opisanej powyiej ksiedze zgodny jest z rzeczywistym
stanem prawnym. Nieruchornosc wolna jest od wszelkich wad fizycznych oraz prawnych zobowiazari,
zabezpieczeri i obciazeri 0 charakterze rzeczowym lub obligacyjnym i nie sa mu znane iadne
przeszkody do jej wykorzystania zgodnie z celem dzieriawy, W tym szczegolnosci Wydzieriawiajqcy
nie zawart innych porozurnieri z jakimikolwiek osobami trzecimi, dotvczacvch korzystania z
nieruchornosci, ani osoby trzecie nie zglaszaly iadnych roszczen do nieruchornosci, kt6re moglyby
uniernozliwic reallzacjeniniejszej umowy;
b) Nieruchornosc znajduje sie w wylqcznym posiadaniu wvdzierzawlajacego:
c) Wydzieriawiajqcy nie jest strona umowy przeniesienia prawa wlasnosci nieruchornosci lub tez
aktu urzedowego, na mocy ktorvch wykonanie zobowiazari wynikajqcych z niniejszej umowy bytoby
zakazane, nlernozliwe lub opoznione:
d) W stosunku do nieruchomosci lub udzialu w nieruchornosci nie jest prowadzona egzekucja sadowa
lub administracvjna;
e] Nie Sq mu znane zadne plany wywlaszczenia nieruchornosci.

Uwaga:

Majqc na uwadze stan swiadomosci prawnej spoieczetistwa - zakres oswiadczen jest zbyt szeroki i
z oewnosciq nie do kottca uswiadomiane sq przez wtascicie!a skutki tych oswiadczett - przerzucono
Tm jednoczesnie na wlasciciela ryzyko wszelkiej odpowiedzialnosci za niemoiliwosc zrealizowania
inwestycji. Szczeqolnie nalezy zwrocic uwaqe na zdanie drugie ust. 2 litera a]:
* Czy wiasciciel (nie znajqc uwarunkowan silowni wiatrowych] moze z calq pewnosciq stwierdzic, ie
grunt nie ma wad jizycznych uaiemozliwiajqcych budowe?
* Czy wtoscicieiowi jaktycznie nie sq znone iadne przeszkody do wykorzystania nieruchomosci
zgodnie z celem dzieriowy - chociaiby brak planc5w? (niech nie mylq slowa "w szczeqolnosci" - tu
mieszcza sie wszvstkie przeszkody).

&Z
przedmiot umowy

1. Wydzieriawiajqcy wydzieriawia, a Dzieriawca przyjmuje w dzlerzawe czesc nieruchornosci
okreslonej w & 1 ust. 1 0 powierzchni co najmniej 3000ml jednak nie wiece] nii 1 ha dla kaidej
sllowni wiatrowej oraz pod niezbedne drogi dojazdowe do sHowni.
2. Ostateczne okreslenie ilosci sitowni wiatrowych a takie drag dojazdowych oraz ich umiejscowienia
na nleruchomosci 0 ktore] mowa w & 1 ust. I, okreslone zostanie w projekcie budowlanym
sporzqdzonym przez Dzieriawce.

Uwoga:
Przedmiot umowy nie jest wtasciwie okreslony.
o wie/kosci faktvcznie wvdzieriawioneqo qruntu ma prawo decvdowac wvlgcznie dzieriawca !!!!!!!!!
Zosta/a okreslona bowiem tylko minimalna wielkosc (3000 m"}. Wielkosc maksymalna - to 1 ha no

i kaidq siiownie. A ilosc silowni (w konsekwencji powierzchni zoiete! pod dzierzawe}? 0 tym zadecyduje
'. dzieriowca. To on w projekcie przez siebie sporzodzonym okresi: ilosc tych silowni. Mote to bye

99% (Iub wiecej. ale nie 100% - bo to nodal bedzie "tylko" czesc} posiadanych Drzez wlasciciela
nieruchomosci objetvch ksieqami opisanymi w §1ust. 1



3. Dzieriawca bedzie rniai prawo do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w postaci farmy
wiatrowej na dzieriawionych nieruchomosciach i w zwiazku z tym ma prawo do zamontowania
masztu pomiaru wiatru, wybudowania drog dojazdowych i fundament6w pod elektrownie wiatrowe,
posadowienia elektrowni wiatrowych, wybudowania linii energetycznych do wyprowadzenia mocy i
energii elektrycznej z farmy wiatrowej oraz wvkonac inna infrastrukture niezbedna do prawldlowsgo
funkcjonowania farmy wiatrowej, a w przypadku potrzeby wvkonac ogrodzenie wok6t urzadzeri.

'j. ~~;;;~wr6cit uwaqe na te zapisy - grunty wyjete bowiem z produkcji rolnej (i objete dzieriawq)
, to nie tylko te, no ktoryct: powstanie "wiatrak" - to rowniez grunt zajety pod linie energetyczne,
i drogi i .Jnnq infrastrukture technicznq niezbednq dla _prawidfowego funkcjonowania [army" jakq

lnfrastrukture, jaka powierzchnia?
A czvnsz miesieczny liczony.ma bye od wiatraka

4. Wydanie przedmiotu umowy nastapilo w dniu dzisiejszym.

,
Uwaqa:
Co wydano? Przedmiot umowy (powierzchnia dzieriawy)jak wskazano wyiej nie zostaia okreslona.

1:1 Z pewnosciq bedq problemy z rozliczeniem dopiot:

5. Dzieriawca wyraza zgode Wydzieriawiajqcemu na nieodptatne korzystanie z przedmiotu dzierz awv
w szczegolnosci korzystania z drag dojazdowych w spos6b nie utrudniajqcy dziafalnoSci Dzieriawcy.
Uwaga:
Powstaje sytuacja, ze wlasciciel (rolnik) korzysta nieodplatnie z przedmiotu dzieriawy (tei nie
wiadomo jakiej wielkoscl], stajqc sift jaktycznie podmiotem otrzymujqcym nieodplatne swiadczenie

. od drugiej strony umowy. A zatem zqodnie z art. 11 ust. 2a ustawy 0 podatku dochodowym od osob
'jizycznych - ma obowiqzek przviq« do swojego przychodu wartosc tego swlodczenia, wycenionq

wedlug wartosci rynkowej i odprowadzic od tej wartosci podatek.

6. Przez pojecie farmy wiatrowej strony uznaja zesp6t urzadzeri produkujacvch energie elektrycznq,
wykorzystujqcych do tego turbinv wiatrowe wraz z niezbedna infrastruktura techniczna.

&3
Prawo wlasnosct

1. Dzierzawca oswiadcza ze wydzieriawiona czesc nieruchomosci jest wvlacznle dzierzawa i noz ostaje
wtasnoscia Wydzieriawiaj'lcego_
2. Wydzieriawiajqcy oswiadcza, ze wybudowane przez Dzieriawce na przedmiocie dzierzawv sitownie
wiatrowe wraz z infrastruktura towarzvszaca, pozostana wfasnoscia Dzieriawcy .
3. Dzieriawca i Wydzieriawiajqcy sa swladorni i zgadzaja si~ z tym, ze wszelkie zwiazane z nimi
urzadzenia wzniesione przez Dzieriawce sa poiaczone z nieruchomoscia jedynie dla przemijajqcego
uzvtku i mogq zostac usuniete przez Dzierzawce, a w zwiazku z tvm nie stanowia one czesci
sktadowych dzieriawionej nieruchornosci.
4. Dzieriawca nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za jakiekolwiek niedogodnosci, ujemne skutki,
ktore rnoga powstac po stronie Wydzieriawiajqcego w zwiazku z eksploatacja farmy, a w tvrn w
szczegolnosci za:
-zmniejszenie terenu upraw rolnvch,
-uniemoiliwienie innych sposobow uiytkowania nieruchomosci
-utrate dotacji i subwencji wvnikajacvch z obowiazujacvch przepis6w prawa, a zwiqzanych z
uiytkowaniem gruntow rolnvch przez wiasclciela,
-zmiane wartosci rynkowej nieruchornoscl,



Uwogo:
Zapis ust. 4 lwalnia z wszelkiej odpowiedzia!nosci dzieriowce, pozbawia jednoczesnie moiliwosci
dochodzenia od dzieriowcv noprawienio jakiejkolwiek szkody - niezaleinie ad podstowy takich

roszczen.
Pod kaidvm z tych przypadkow miesci sir; ogromna skala mozliwych do przewidzenia skutk6:'oj
ujemnych dla wiasciciela. Jest to 0 tyle niebezoieczne, ie obecnie brak jest prawnvch, powszechnie
obowiqzujqcych urequiowan dotyczqcych sytuowania wiatrowni. Z pewnosciq zostanq w przyszlosci
wprowadzone tokie przepisy. A przy tym nie jest wykluclone, ie przepisy te uczyniq nieuiytecznymi

I·wielkle obszarv sqsiadujqce z fermami wiatrakowymi.
.. A co bedzie, jesli po wejsclu takich p~episow firmy ~o~pada!q, a ich wfasc!ciele ~je od~owjad.ajq?

PodkresJarn ze nie moina sugerowac sir; wyszczeqolnionymi przypadkami - zotnsano te bow/em jako
przykladowe (uiyto slowo ; w szczeqolnosci"}.

5. Dzieriawca usunie maszt i zamontowane na nim urzadzenia farmy wiatrowej w przeciagu jednego
roku od rozwiazania lub wygasni~cia niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia tego terminu za
ten okres Wydzieriawiajqcemu bedzie przvstugiwato wynagrodzenie w wvsokosci obowiazujacego
czvnszu za ostatni okres.
Uwaga:
Po rozwiqzaniu tub wvqasnieciu umowy dzieriawca nie placi czynszu - przez rok zatem, pomimo
ie urzqdzenia stojq wtasciciei nie dostanie w tej sytuacji czynszu. Dopiero po przekroczeniu tego
terminu (roku) bedzie wznowiony czynsz. Czy bedzie od kogo docbodzic tego czynszu - przeciez nikt
nie likwiduje dochodowego interesu.
Zwracam uwaqe, ze nie zostalo dopuszczona mozliwosc rozebrania urzqdzeti ria koszt azierzawcv,

~.

6. Wydzieriawiajqcy ma prawo do przekazania lub sprzedaiy nieruchornosci w kaidym czasie trwania
umowy. 0 fakcie tym powiadomi Dzieriawce oraz nowego wlasciciela, w takim przypadku wszelkie
zobowiqzania przechodza na osobe trzecia,
7. W przypadku srnierci Wydzieriawiajqcego lub Dzieriawcy niniejsza umowa zachowuje moc w
petnym zakresie.
Uwaga:
Dzieriawca - osoba prawna nie umiera, jego praw sit; nie dziedziczy, Prawa i obowiqzki zatem nie
przechodzq na nikogo.
Podmiot jest po prostu likwidowony. Likwidocji spolki natomiast sqd nie przeprowadza, jesl! brak jest
srodkow no przeprowadzenie postepowania. Problem z calq infrastrukturq pozostanie no wtascicielu
- rolnik u, ktary jak wskazano 'N}'zej nie ma iadnego aabeapiecxenia !!JJIJ!!J l! J!!!!

&4
Prawo i obowiazki Dzieriawcy

1. Dzieriawca bedzie miat prawo do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w postaci fanny
wiatrowej na dzieriawionych nieruchornosciach, a w zwiazku z tym ma prawo do wybudowania
drag dojazdowych i fundarnentow pod elektrownie wiatrowe, posadowienia elektrowni wiatrowych,
utoienia linii energetycznych ziemnych lub napowietrznych do wyprowadzania mocy i energii
elektrycznej z farmy wiatrowej oraz wvkonac inne inwestycje j naktady niezbqdne do prawidtowego
funkcjonowania zamierzonej inwestycji.

2. Wszelkie czvnnosci zwiazane z realizacjq inwestycji w tym jej wykonanie oraz uzyskanie
niezbednvch decyzji, zezwoleri, opinii oraz zgod naleza do obowiazkow Dzieriawcy, przy czym
Wydzieriawiajqcy zezwala Dzierzawcy na swobodny dostep do przedmiotu dzieriawy, wyraia
zeode na wvkonanie zamierzonej inwestycji, zatem upowainia Dzieriawce do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, oraz zapewnia korzvstanie z przedmiotu ozrerzawv przez
caiv okres obowiazvwania umowy. Dzieriawca po wykonaniu inwestycji ma r6wniei prawo do
swobodnego korzystania z przedmiotu dzlerzawv, w tym do wykonywania niezbednvch konserwacji,



napraw, modernizacji lub rozbudowy.

Uwaqa: " dzi . . .
Zwracam uwaqe, ie na etapie zawierania umowy wszystko jest niepewne - wielkosc zlerZaWlOne}
powierzchni, uwarunkowania prawne wynikajqce z plan6w (Iub decyzji 0 warunk~c~ zabudowy!,
uwarunkowania technlczne posadawiania wiatrak6w, Jaktyczne zamierzenia dzieriawcy. I me
wiedzqc nic wiasciciel umowq wyraia wszelkie zgody fIJ!!!!!!!! pozbawiajqc sift jakiejkolwiek obrony
chociaiby na tym etapie. A podkreSlam - wtoscicie' nie wie jakiej jaktycznej powierzchni to dotyczy -

, a moie to bye nawet prawie cale gospodarstwo (jak opisano w §2 powyzej).
: Do stanu przedstawionego powyiej trzeba dodac niepewnym stan prawny w przedmiocie
, elektrowni wiatrowych.
· Niedopuszczalne zatem sq takie peinomocnictwa w ciemno.

3. Dzieriawca jest uprawniony do przenoszenia praw i obowiazkow wynikajqcych z niniejszej umowy
na osoby trzecie, w carosci lub czesci a takze na podstawie umowy najmu lub poddzieriawy na co
Wydzieriawiajqcy wyraia niniejszym zgode. W takim przypadku wszelkie zobowiqzania Dzieriawcy
przechodza na osobe trzecia.

lUwqgq:
..... Tu rowniei wlasciciel dzialo w cietnno - przekme mogq bye prawo no fitme soiidnq, ale townie: w

· ramach tych praw - na kompletnego bankruta lub winny sposob

4. Dzieriawca moze dokonac przeniesienia wtasnosci urzadzeri, kt6re maja bye zbudowane na
dzieriawionej nieruchomosci na rzecz finansujqcej instvtuc]i kredytowej tub na rzecz banku,
jako kredytodawcy lub ustanowic na nich zastaw rejestrowy, w celu zabezpieczenia tub z innych
powodow, ktore zmusza Dzieriawce, na co Wydzieiawiajicy wyraia zgode.

l Uwaqa:IJak wvzej.

5. Dzieriawca ztozv jeden egzemplarz umowy w Sadzie Rejonowym IV Wydzi~t Ksiqg Wieczystych
w Suwatkach w cetu ujawnienia faktu podpisania niniejszej umowy na co Wydzieriawiajqcy wyraia
zgode.

&5
Prawa i obowlazki Wydzieriawiajqcego

1. Wydzieriawiajqcy zobowiazuje sie do nie podejmowania jakichkolwiek dzialari, kt6re mogtyby
prowadzic do ograniczenia energetycznej wvdajnosci farmy wiatrowej tub do zakt6cenia jej dzialania.
W szcaegolnosci nie bedzie on budowat lub zezwala! osobom trzecim na budowe w pobliu farmy
wiatrowej zadnvch innych farm wiatrowych, przeszk6d tub budowli na gruntach stanowiqcvch
wlasnosc Wydzieriawiajqcego oraz nie bedzie dokonywat nasadzeri iadnych drzew i wysokich
krzew6w. Przedmiotowe ograniczenie obejmuje teren w obrebie 400m od masztu .

, .

...Uwagq:
Wszelkie ograniczenia obowiqzujq ad daty podpisania umowy. A nie jest przeciei znana itosc
maszt6w, data ich wybudowania - moie niqdy, a wlasciciet nie maze wypowiedziec umowy 0 fie
bedzie otrzymvwai czynsz - z zapisu w §6 ust. 3 ostatnie zdanie - w wysokosci 300 zl miesiecznie.

2. Wydzieriawiajqcy zobowiqzuje sie w okresie objetvrn niniejsza umowa do nieohciazania
nieruchornosci, 0 kt6rej mowa w & 1 ust.l, a w przypadku takiej potrzeby dokona na wtasny koszt
wydzielenia dzialki i drogi dojazdowej dla zamierzonej inwestycji.

'I~7.;;':;az~no wyiej sqjest znany zakres zomlerzo~ejinwestvcji - nlc nie jest pewneqo w tej umowie.
·0Jakie} WIFtC drodze mowa? Dlaczego na koszt wlasciciela - skoro dostanie tylko 300 zl.
Jest to nadto wielkie ograniczenie dla wiascicieta w dysponowaniu swoimi gruntami - nie maze no

: przykfad ustanowic hipoteki stanowiqcej zabezpieczenie kredytu.



3. Wydzieriawiajqcy udziela Dzieriawcy wszefkich zg6d wymaganych przez prawo budowlane
koniecznvch do uzyskania pozwofenia na budowe.

f· Uwaqa:
Iak w § 4 ust. 2.

4. Wydzieriawiajqcy nieodptatnie wyraia zgode na wejscie Dzieriawcy na nier.uch?rnos.c s~siedni~
Wydzieriawiajqcego, gdy okaie si~ to niezbedne w celu rnontazu lub demontazu SJt~wOl ":Ja~ro,,:~~
i infrastruktury towarzyszqcej a takie wyraia zgode na wykonanie drogi dojazdowej, utozenia 11011

energetycznych ziemnych lub napowietrznych. Dzieriawca po wykonaniu tych prac zobowiazuje sie
do naprawienia szk6d i pokrycia poniesionych strat.

IUwaga:
Podkreslam slowo "nieodplatnie" - czyli wtosciciet nie bedzie dostawal czvnszu za wylqcznie z

", uzytkowania grunt6w pod droqami, liniami energetycznymi - wylqcznie bedzie stale, a przewidziana
w § 7 ust. 1 wyplota - jednorazowa - isymbo/iczna.

5. Wydzieriawiajqcy wyraia zgode na ustawienie masztu na innej dziatce nie bedacej wtasnoscia
Wydzieriawiajqcego w odteglosci mniejszej nii wvsieg tapat.
Uwaqa:
Zwracam uwag~ na zowartq w tym zdaniu zqode na oddzia/ywanie na swojq dzialkt: przez wiatrak
posodowiony ria dzialce sqsiada. Tf; umowe dzieriawca mote rozwiqzac {bo bardziej bedzie si~ mu
opfacalo pobudowac na sqsiedniej, albo takie pozwolenie dostanie).
Kiedy wiatrak bedzie bowiem jut stal no sqsiedniej dziolce, to nawet rozwiqzanie tej umowy nie
spowoduje koniecznosci rozebrania wiatraka. Zqodo no ten stan jest w tym zapisie.

&6
Okres obowiqzywania umowy

1. Umowa zastaje zawarta na okres od dnia 21.02.2012. do dnia 31.12.2041r.
2. Wydzieriawiajqcy na wniosek Dzieriawcy zobowiqzuje sie w trakcie dzieriawy a takie po jej
zakoriczeniu do przedtuienia umowy dzieriawy na taki sam okres i takich samych warunkach jak w
niniejsze] umowie. W takim przypadku czynsz dzieriawy zostanie automatycznie podniesiony 0 20%
w stosunku do czvnszu obowiazujacego w tym okresie.

IUwaga:
, Umowa jest zawarta na 29 Jat!!!! - dlugich lat. a po uplywie tego okresu wiasciciel ma obowiqzek

. przedluiyc urnowe na ten sam okres, czyli co najmniej na 58 tat ll! Nie znajqc obecnvch, przvszivch
uwarunkowan, pozbawiajqc sit; jakieqokolwiek wplywu na swojq wlasnosc.

3. Dzieriawca moie rozwiazac niniejsza umowe w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy
reallzac]a inwestycji na nieruchomosci okaze sie niemoiliwa, nierentowna lub wysoce utrudniona
wobec nie uzyskania przez Dzieriawce miedzy innymi warunk6w przytqczenia do sieci energetycznej,
pozwolenia na budowe lub nie uzyskania finansowania, a takie innego aktu administracyjnego,
koniecznego dla prawidtowej realizacji inwestycji. W przypadku nie rozpoczecia eksploatacji w ciagu 5
lat po uzvskaniu prawomocnego Pozwolenia na budowe, umowa zostanie rozwiazana automatycznie.
Umowa nie moie bye rozwiazana jezeli Dzieriawca bedzie wvptacac czynsz ustalony w &7 pkt. 1
niniejszej umowy.

I
Uwaga:

• To wylqcznie dzieriawca bedzie decydowaf 0 tym jak dfugo bedzie trwata umowa - placqc jedynie
300 zl. Przy tej konstrukcji umowy no planowane 3000 zf wtasciciet moze sie nigdy nie doczekac.

~: A umowq jest zwiqzany, nie moie jej rozwiqzac jeieli bedzie otrzymywol czynsz - powtarzom - 300 z!
'( z pewnosciq nie jest przypadkowe pominit;cie oznaczenia pierwszej czesci tego paraqrafu, a jako pkt
~ oznaczony czynsz w wysokosci 300 zl).



4. Wydzierzawiajqcy moze wypowiedziec niniejsza umowe wytqcznie, jesli .Dzieria",,:ca z wtasriej
winy dopuszcza sle zwtoki w zaptacie czvnszu za co najmniej 1 rok platnosci. W tak~m przypadku
Wydzieriawiajqcy wyznaczy Dzieriawcy trzymiesi~czny okres na uregulowanie zalegl~s:1
wraz z ustawowymi odsetkami. W przypadku braku calosci wptatv w wyznaczonym .terml~le
Wydzierzawiajqcy ma prawo wvpowiedziec umowe z jednomiesiecznvm okresem wYPowledzen.la.
Dzieriawca ma prawo w tym okresie do uregulowania zaleglosci. W przypadku zaptaty w tvrn okresie.
niniejsza umowa pozostaje w mocybez ponownego podpisania.

, Uwaqa:
, Prosze zwrocic uwagr:, ie nie piacenie czynszu przez caly rok (nawet te 300 z/) nie sq podstawq
, wypowiedzenia umowy. Nie pfacenie czynszu musi wynikac bowiem z wlasnej winy dzieriawcy (a

trudno udowodnic, ze klopoty finansowe dzieriawcy sq przez niego zawinione), trzeba wezwcc do
uregulowania w okresie 3 miesiecy i dopiero wypowiedziec za 1 mlesiecznym okresem. Ale zaplacenle
w tym czasie powoduje wypowiedzenie nieskutecznym. Rozboj.
Zwracam uwaqe, ze obowiqzki podatkowe na wlascicielu ciqiq.

5. Za zgodnym porozumieniem stron umowa moze bye rozwiazana w kazdvm czasie.

6. W przypadku rozwiazania umowy z winy Wvdzieriawiajqcego lub uniemoiliwianiu Dzieriawcy
wtasciwego prowadzenia przez niego inwestycji w postaci farmy wiatrowej i korzystania z przedmiotu
dzierzawv, Wydzieriawiajqcy zaptaci kare umowna w wvsokosci 100.000,00zt (stu tysiecy ztotych) .

IUwaga:
. W umowie tej jest bez liku oqraniczett dla wiascicieta gruntu, ktore dadzq podstawe dla dzieriawcy

'. (nawet przy zmianie wfasnych plan6w) do rozwiqzania umowy izqdania tej kary.

7. W przypadku rozwiqzania umowy z winy Dzierzawcv, Dzieriawca zaptaci kwote umowna w
wvsokosci 100000,00 zt (sto tysi~cy ztotych).

I~:a:~:o jeden przypadek - opisany w ust. 4 powyiej {dlugotrwale niepfacenie czynszu
'.' nieuregulowanie pomimo wezwania} ..

8. Jezeli szkoda poniesiona przez Dzierzawce lub Wydzieriawiajqcego przewyiszy wvsokosc
zastrzeianej kary umownej, moze on dochodzic pozostatej czesci odszkodowania, oraz utraconych
przvszivch korzvsci,

,

Uwaqa:
\ P~y te~ ~onstruk.cji umowy oczywis:~m jes~, ieJ~st to zastrz~ieni~ na korzys~ v-:ylqeznie dzieriowcy. A

wielkosc szkody I utraconych korzysci w drledzioie eneroetyki mozno nalicrvc niewvobraiatnie duzo.

&7

Czynsz dzieriawy i inne opfaty
Dzieriawca zobowiazuje si~ po adbiorze silowni i rozpoczeciu eksploatacji ptacic
Wydzieriawiajqcemu czynsz dzieriawny w wvsokosci 3000,00 zt netto miesiecznie. Czynsz piatnv
bedzie za posadowienie kazdej sHowni wiatrowej wraz z infrastruktura wspormagajqca i niezbedna
do prowadzenia dziatalnosci w tym dreg dojazdowych w promieniu do 100 m od posadowienia
masztu a takze stupow i Iinii energetycznych ziemnych lub napowietnnych, urzadzen bazowych,
stac]i transformatorowych itp., a takie za zasieg iopat z masztu znajdujacego sie na innej dziake nie
b~dqcej wlasnoscia Wydzierzawiajqcego w wvsakosci 1000,00 zt netto rniesiecznie.

I~::~:onie no te kwote moie okazoc sit; bardzo, bardzo dluqie, a nawet nieosiqgalne .
. Dopiero od dnia rozpoczecia eksp/oatacji siiowni wiatrowej (a nie posadowienia). Pozostaje otwarte

,

pytanie - czy uprawomocnienie decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie jest toisame z rozpoczeciem
eksp/oatacji.
Kwota czynszu ma objqc masz i 100 krqg 100 metrowy od niego. Za pozostafe wylqcznie/ograniczenie
z korzystania z gruntu bedzie jednorazowa, niewielka opfata.



1. Dzieriawca dokona jednorazowej wptaty za dodatkowo wykonane powyiej 100 mb od

masztu:
-drogi dojazdowej- w wvsokosci 10 zt za 1m 2,
_ ufozenia kabla ziemnego- w wysokosci 10 zt za Irnb,
-ustawienie stupa energetycznego w wysokosci 5.000,00 zt za 1pkt.
Za okres od dnia podpisania umowy do dnia rozpoczecia eksploatacji sitowni wiatrowej,
czynsz dzieriawy bedzie platnv w wvsokosci 300,00zt (trzysta ztotych) netto miesiecznie.

,

Uwaga:
, Pozostawiajqc nierownosc ska!i ogran~czen wloscicieia -: wielkoscl czynszu zwracam uwaqe, ie te

aplaty sq jednorazowe, niskie 1 wyiqcznie za roboty powyze) 100 mad masztu.

2. Pierwszy czynsz zostanie wptacony za rniesiac nastepny po tym, w ktorvm zostaia padpisana
umowa.

IUwaga:

J Naleiy pamietac 0 obowiqzku w podatku dochodowym, przy uwzqlednieniu uwag 0 nieadplatnym
swiadczeniu, 0 kt6rym mowa wyiej.

3. Dzieriawca zobowiqzuje siE:poinforrnowaa na pismie WydzieriawiajClcego 0 uprawomocnieniu sie
pozwolenia na budowe a takze 0 rozpoczeciu eksploatacji farmy wiatrowej.

J

Uwaga:
. Jesli uprawomocnienie decyzji 0 pozwo/eniu no uiytkowanie nie jest toisame z rozpoczeciem
. eksploatacji - jak ma dowiedziec sie wlasciciel 0 rozpoczeciu eksploatacji - czy dzieriawca nie bedzie
, m6g1 "grac" tym term inem ?

4. Dzieriawca uiszcza czynsz dzieriawny z dolu w terminie do dnia 15 kaidego miesiaca, przelewem
na wskazany przez Wydzieriawiajqcego rachunek bankowy. W przypadku nieterminowej wptaty
Dzieriawca zaplaci ustawowe odsetki od niezaptaconej kwoty.
5. W przvpadku wejscia Polski do strefy euro, zaptata nastapi wedtug zasad okreslonvch w odnosnvch
przepisach.
6. Wysokosc czvnszu naleinego WydzieriawiajClcemu bedzie waloryzowana raz w roku 0 roczny
sradni wskaznik wzrostu inflacji za poprzedni rok kalendarzowy, publikowanv przez GUS -
powiekszonv 0 1 %. Strony ustalaja, ii pierwsza podwvika czynszu moze nastapic po uptywie 2 lat
kalendarzowych od dnia, w kt6rym zostafa podpisana niniejsza umowa.

IUwaqa:
.. W obecnej sytuacji gaspadarczej Polski i Europy za ten okres kwata 3000 zl mote okazoc sie b. mala.

7. Dzierzawca zobowiqzuje si~ do zaplatv na rzecz wfasciwej Gminy wszelkiego rodzaju optat
lokalnych j podatk6w od nieruchornosci dotvczacvch sifowni wiatrowych, w proporcji zajetej
nieruchornosci, do calej nieruchomosci, 0 ktorvch mowa w niniejszej umowie, przez calv okres od
momentu obowiqzywania i naliczenia tych optat przez wiasciwv Urzad,

IUwaga:
IPodatek od nieruchomosci abciqia wiasciciel.

ad budowli (tyiko ad budowli, nie ad grunt6w zojetych pod drogi i inne urzqdzenia] zwiqzanych
z przesyfami - wtasciciet budowli. Naleiy ustalic czy silownie wiatrowe zaliczajq sie do tej grupy

, podotnikow, czy wtaiciciet sifowni bedzie figurowal w ewidencji grunt6w i budowli.
, Organy podatkowe przy wymiarze podatku od nieruchomoscl sa bowiem zwiqzane zapisami w

ewidencji grunt6w i budvnkow: nie sa uprawnione do dokonywania wfasnych ustaleri w tym
przedmiocie.
W kazdvtn wypadku niebezpieczna dla wtascicieta jest sytuacjt w przypadku upaaku dzierzawcy.



~'.

&8
Postanowienia koncowe

1. Strony oswiadczaja, ze w przypadku koniecznosci dokonania uzupetnienia innych dokumentow
potrzebnych do realizacji zamierzonej inwestycji lub spisania umowy w formie aktu notarialnego a
takze zlozenia podpisanego wniosku do Ksiag Wieczystych, dokonaja ich w niezwfocznym terminie i
na takich samych warunkach.
2. W przypadku zmiany lokalizacji masztu i urzadzeri farmy wiatrowej na inn a dzialke lub catkowitego
braku mozliwosci posadowienia, strony oswiadczaja, ze pozostate elementy infrastruktury
wspomagajqcej i niezbednej do prowadzenia dzialalnosci, pozostaja w mocy i na warunkach tej
umowy.

I~;'~!:szt to samo co silownia to jeS/i nie bedzie masztu - nie bedzie czynszu.

3. Jeieli jakakolwiek czesc umowy zostanie uznana przez sad wiasciwv lub inny upowainiony organ
lub instytucje za niewazna, podlegajqcq uniewainieniu, pozbawionq mocy prawnej, nieobowiazujaca
lub niewykonalnq, pozostate czesci umowy beda nadal uwaiane za w petni obowiqzujqce i wiazace,
a Strony dziatajac w dobrej wierze zastapia taki zapiszapisem waznvrn i wykonalnym, ktorv bedzie
najpetniej oddawac sens pierwotnego zapisu.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Do spraw nieuregu!owanych niniejszq umowq stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.
6. Spory mogqce powstac na tie niniejszej umowy, a nie zatatwione, w drodze wzajemnych ustaleri
rozpoznawac bedzie Sad Powszechny wlasciwv ze wzgledu na siedzibe Wydzieriawiajqcego.
7. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach. Jeden egzernplarz dla
\tvydzieriawiajqcego, trzy egzemplarze dla Dzieriawcy, w tym jeden egzemplarz do ztozenia w Sadzie
Rejonowym, IV Wydziat Ksiqg Wieczystych w suwatkach.
8. Poza uregulowaniami zawartymi w niniejszej umowie nie dokonano zadnvch innych ustaleri
wiazacvch Stronv. Wszelkie dotychczasowe inne uzgodnienia ustne lub pisemne po podpisaniu
niniejszej umowy traca moc.

Dzierzawca Wydzieriawiajqcy

~

z uwagi no jake, ze umowa wiqze wtasciciela praktycznie no cote zycie wtasrre i bye rnoi:e innych

. pokoien - nie jest wyobraialne odpowiedzialne je podpisanie na przedstawionych warunkach.
... Z jej konstrukcji, poszczeqotnych zapisow wynika, ze autor tekstu (Iiczqc na nieduiq swiadomosc

spoleczetistwa} swiodomie eksponuje kwote przyszleao, niepewnego czvnszu (dla ludzi bardzo
istotnq) dla osiqqniecia jedynego celu dzieriawcy - "zlapac" grunt no bardzo korzvstnych dla siebie
warunkach. A potem - maze handlowac cesjq.
Moina wyrazic jedynie zaniepokojenie, ze odpowiednie sluiby patistwowe i samorzqdowe, znajqc z
pewnosciq problem - nie sluiq pomocq w prawnej ocenie "podkladanych" do podpisu umow.


