Załącznik nr 2 do Umowy dzierżawy
nr ……………….. z dnia …………………

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY STACJI PALIW

sporządzony w Radomiu dnia ……………………..
pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o., z/s ul. Słowackiego 6, 26-640
Skaryszew, adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000350902, NIP 796-006-74-61, Regon 000617717,
reprezentowanym przez:
Janusza Spelinę – Prezesa Zarządu
zwanym dalej Wydzierżawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Dzierżawcą

o następującej treści:

§ 1. OPIS NIERUCHOMOŚCI
Wydzierżawiający na mocy Umowy dzierżawy nr ……………. z dnia …………… wydzierżawił Dzierżawcy
Stację Paliw, położoną w Radomiu przy ul. 1905 Roku 47 i niniejszym protokołem przekazuje
przedmiotową nieruchomość, wg poniższego opisu.

§ 2. STAN NIERUCHOMOŚCI
Stacja Paliw, położona w Radomiu przy ul. 1905 Roku 47 stanowi własność Wydzierżawiającego i jest
posadowiona na części działki nr 23/20, o powierzchni 250 m2 będącej w jego wieczystym
użytkowaniu.
W skład przedmiotu dzierżawy wchodzą:

a) budynek z pomieszczeniem handlowym o pow. 30 m2 ,
b) wiata o pow. 180 m2 ,
c) zbiornik paliwa – 25.000 litrów laminowany – szt. 2

d) dystrybutor paliwa – szt. 2
e) totem o wymiarach 1,8 m x 8 m, podświetlany
Szczegółowy opis przedmiotu dzierżawy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy dzierżawy nr ……………….…
z dnia …………………..
§3. STAN LICZNIKÓW
Stan licznika pomiarowego dla energii elektrycznej na dzień ……….……….. wynosi ……………….….…. kWh.
Wydzierżawiana nieruchomość nie posiada wydzielonych liczników pomiarowych dla pozostałych
mediów.
§ 4. STAN TECHNICZNY INSTALACJI
Stan techniczny instalacji funkcjonujących w dzierżawionym obiekcie, w tym instalacji elektrycznej,
oświetleniowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz urządzeń do
monitorowania stanu i dystrybucji paliwa – sprawne, kompletne, w stanie dobrym, brak uszkodzeń,
zgodne z Załącznikiem nr 1.
§ 5. LICZBA EGZEMPLARZY
Protokół niniejszy sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Wydzierżawiającego i Dzierżawcy.

§ 6. UWAGI
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dzierżawca – ……………………………………………………………………….............................................................
odbiera wyżej opisany przedmiot dzierżawy zgodnie z § 1 pkt 3 Umowy dzierżawy nr ………………………..
z dnia ……………….………… i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu.

Protokół po sporządzeniu odczytano i podpisano.

WYDZIERŻAWIAJĄCY

DZIERŻAWCA

…………………………………..

………………………….

