
Umowa dzierżawy konia  

 

 

Umowa zawarta w dniu ...... …… 20….. r w ………………………………………………………………pomiędzy  

Panem/Panią……………………………………………………… , zamieszkałym(łą)…………………………………….. 

przy ul…………………………………………………………………………………, legitymującym(cą) się dowodem  

osobistym o nr……………………………………, wydanym przez ……………………………………………………….. 

numer PESEL………………………………………………….., numer telefonu …………………………………………… 

zwanym(ą) Wydzierżawiającym, a Panem/Panią ……………………………………………………………………. 

zamieszkałym(łą) w……………………………………………, przy ulicy ………………………………………………… 

legitymującym(cą) się dowodem osobistym o nr …………………………………………………………………… 

wydanym przez …………………………………………………, numerem PESEL………………………………………… 

numer telefonu…………………………………………., zwanym Dzierżawcą o następującej treści :  

§1 

Wydzierżawiający oddaje do użytku Dzierżawcy w dzierżawę: 

Ogiera/klacz/wałacha*o imieniu…………………..........., rasy ………………………………………………., 

maści ………………………………………, odmianach……………………………………………………………………., 

znakach szczególnych …………………………………………………, nr paszportu……………………………………. 

§2 

Wydzierżawiający oświadcza że jest prawnym i jedynym właścicielem wymienionego w 

paragrafie 1 konia, oraz oświadcza że koń ten jest zdrowy / chory * (podać choroby)  

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

§3 

Dzierżawca oświadcza że zapoznał się z informacjami dotyczącymi stanu zdrowia konia i 

oświadcza że nie wnosi do niego zastrzeżeń.  

§4 

Umowa zostaje zawarta na okres ……………….miesięcy/lat, od dnia…………………do………………….. 



§5 

Dzierżawca zobowiązuje się do użytkowania konia zgodnego z jego przeznaczeniem. 

§6 

Dzierżawca oświadcza również że będzie ponosił koszty związane z leczeniem 

wydzierżawionego konia w tym również będzie poddawał go rutynowym zabiegom takim 

jak: odrobaczanie m.in………. do roku  oraz szczepienie m.in. ……….. do roku oraz zabiegom 

kowalskim m.in. ……………………………. do roku.  

§7 

Koń zostaje wydzierżawiony w celu ……………………………………………………………………………………….. 

i będzie użytkowany jedynie przez dzierżawiącego lub…………………………………………………………… 

§8 

Jeżeli w paragrafie 7 dzierżawca oświadcza że będzie jedynym użytkującym konia, bez 

pisemnej zgody wydzierżawiającego nie może oddać konia osobie trzeciej do bezpłatnego 

lub płatnego  używania ani go poddzierżawiać.  

§9 

Dzierżawca oświadcza również że w przypadku zwrotu konia nie będzie żądał zwrotu 

nakładów poniesionych w związku z ……………………………………., oraz zwrotów leczenia i innych 

kosztów ustalonych w niniejszej umowie.  

§10 

Dzierżawca zobowiązuje się również do informowania wydzierżawiającego o stanie zdrowia 

konia w przypadku gdy ten zachoruje a także w przypadkach nagłych dotyczących 

wydzierżawionego konia. 

§11 

Wydzierżawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku gdy dzierżawca naruszy 

ustalenia umowy a także gdy stwierdzi że koń poddany został znacznym zaniedbaniom 

wynikającym ze złego użytkowania lub żywienia.  

§12 

Wydzierżawiający oddaje konia w dzierżawę bezpłatną/ płatną * ……………………zł/miesiąc 

 

 

 



§13  

Po zakończeniu umowy, Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu konia w stanie 

niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji na podstawie 

postanowień niniejszej umowy.  

§14 

Każdej ze stron służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem ……………… dni okresu 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być dokonane pisemnie lub w sposób inny 

potwierdzający jego ważność.  

§15 

Wydzierżawiający oświadcza iż udziela Dzierżawcy prawa pierwokupu konia gdyby po 

zakończeniu umowy miał on być sprzedany.  

§16 

Wprowadzanie zmian do umowy odbywać się będzie jedynie za zgodą Wydzierżawiającego i 

Dzierżawcy i wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§17 

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§18 

Inne uzgodnienia …………………………………………………………………………............................................ 

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

§19 

Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

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

Podpis Wydzierżawiającego                                                                      Podpis Dzierżawcy  

 

 


