
Umowa dzierżawy nr ….. /ZZM/D/LM/2015 
 

zawarta w dniu                                           2015 r. w Łodzi 

 

pomiędzy  

Miastem Łódź – Zarządem Zieleni Miejskiej w Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Konstantynow-

ska 8/10, NIP: 7272787437, Regon: 101465672, w imieniu którego działa: 

Pani Ewelina Wróblewska, Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych na pod-

stawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zwanym  

w dalszym ciągu umowy „Wydzierżawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszym ciągu umowy „Dzierżawcą”, wyłonionym w wyniku konkursu ofert  

z dnia………………2015r. 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy przedmiot dzierżawy, którym jest utwardzona try-

linką część działek geodezyjnych nr 1/2, 1/3, 1/4, 6/7, 6/24 w obrębie geodezyjnym B-13 

o powierzchni 1886 m
2
, zlokalizowana w Łodzi na terenie Lasu Łagiewnickiego w rejo-

nie dawnej ul. Bażanciej, na zachód od ul. Skrzydlatej – zgodnie z lokalizacją określoną 

na mapie stanowiącej zał. nr 1 do niniejszej umowy do używania i poprowadzenia na te-

renie dzierżawionej powierzchni, niestrzeżonego parkingu leśnego oraz pobierania po-

żytków z jego prowadzenia. 

2. Strony odstępują od określania godzin i terminów bezpośredniego nadzoru nad parkin-

giem pozostawiając to do rozstrzygnięcia Dzierżawcy w zależności od natężenia ruchu. 

Jednakże Dzierżawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania porządku i czystości 

na terenie parkingu bez względu na ilość parkowanych pojazdów. W okresie zimowym tj. 

od 1 października do 31 marca Dzierżawca zobowiązany jest do odśnieżania miejsc par-

kingowych oraz utrzymania przejazdu na istniejącej w obrysie parkingu drodze leśnej.  

3. Na wydzielonym do parkowania terenie utwardzonym trylinką ustala się 40 miejsc płat-

nego parkowania. Dzierżawca zobowiązany jest do nie udostępnienia miejsc do parko-

wania poza obszarem utwardzonym trylinką oraz zapewnienia ochrony przed parkowa-

niem na terenie Wydzierżawiającego w sąsiedztwie parkingu. 

 

§ 2 

1. Dzierżawca pobiera opłaty i czerpie pożytki z opłat za parkowanie w imieniu własnym na 

podstawie zawartej umowy, ponosząc pełną odpowiedzialność wobec parkujących i Wy-

dzierżawiającego. Pobieranie przez Dzierżawcę opłat za parkowanie może być prowa-

dzone: 

− w okresie zimowym tj. od 1 października do 31 marca roku następnego tylko w 

dni wolne od pracy, za które uznaje się soboty, niedziele oraz ustawowe dni świą-

teczne; 

− w okresie letnim od 1 kwietnia do 30 września, codziennie. 

2. Dzierżawca ustali stawki za parkowanie samochodów we własnym zakresie i udostępni 

cennik w widocznym miejscu dla osób korzystających z parkingu. 

3. Umowę zawarto na czas oznaczony od dnia ……………….2015r. do 30 września 2018r. 

 



 

2 
 

§ 3 

Wydzierżawiający zobowiązuje się : 

1. Udostępnić teren parkingu w dniu zawarcia umowy wraz ze wszelkimi istniejącymi na-

niesieniami Wydzierżawiającego związanymi z obsługą parkingu. Strony umowy 

oświadczają, że ilość i stan naniesień są zgodne z określonym w protokole z dnia 

………… 2015 r. (załącznik nr 2 do niniejszej umowy) 

2. Usuwać bezzwłocznie na pisemny wniosek Dzierżawcy zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 

i mienia, jakie będą powodowane przez drzewa w obszarze parkingu.  

 

§ 4 

Dzierżawca zobowiązuje się : 

1. Udostępniać miejsca parkingowe jedynie dla pojazdów osobowych o ciężarze całkowi-

tym do 3,5t. 

2. Wydzielić i oznakować miejsca dla osób niepełnosprawnych. 

3. Dokonać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług oraz 

okazać Wydzierżawiającemu dowód ubezpieczenia w terminie do 14 dni od daty zawar-

cia umowy. 

4. Wydawać zalecenia dla kierowców pojazdów korzystających z parkingu w zakresie 

utrzymania sprawności ruchu wewnętrznego i dostępności dla ruchu dróg leśnych, szcze-

gólnie w okresie suchej aury stwarzającej zagrożenie pożarowe. Dawna ulica Bażancia na 

odcinku od ulicy Skrzydlatej do dawnej ulicy Krasnoludków, jako droga pożarowa, musi 

zachować stałą przejezdność dla samochodów ciężarowych.  

5. Utrzymywać na bieżąco czystość i porządek usuwając własnym kosztem i staraniem 

wszelkie nieczystości i śmieci w granicach wyznaczonego obszaru parkingu i w jego oto-

czeniu w strefie o szerokości 20 m od zewnętrznych granic dzierżawionego obszaru 

utwardzonego trylinką. 

6. Wystawić i udostępnić w okresie letnim na własny koszt przenośną kabinę WC dla osób 

korzystających z parkingu wraz z zapewnieniem wywozu nieczystości i utrzymaniem jej 

w należytym stanie. 

7. Składać do Urzędu Miasta Łodzi deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi oraz regularnie dokonywać płatności na konto Urzędu Miasta Ło-

dzi. 

8. Konserwować i utrzymywać w należytym stanie wszystkie elementy zagospodarowania 

parkingu.  

9. Wystawić i utrzymywać na własny koszt tablicę informacyjną o treści i formie uzgodnio-

nej z Wydzierżawiającym – zawierającą informacje na temat wysokości pobieranych 

opłat i zasad ich pobierania oraz stwierdzenie, że parking jest parkingiem niestrzeżonym.  

10. Wystawić 6 sztuk koszy na śmieci oraz wyznaczyć i wyposażyć miejsca do wyrzucania 

śmieci, a w szczególności gaszenia papierosów przez osoby korzystające z parkingu. 

11. Informować na bieżąco o przypadkach dewastacji i naruszenia mienia Wydzierżawiają-

cego, a w szczególności o występujących zagrożeniach bezpieczeństwa pożarowego oraz 

bezpieczeństwa ludzi i ich mienia. Niniejszym postanowieniem Wydzierżawiający upo-

ważnia i zobowiązuje Dzierżawcę do zgłaszania – alarmowania Wydzierżawiającego, 

Państwowej Straży Pożarnej, Policji lub Straży Miejskiej w przypadku zaistnienia bezpo-

średnich zagrożeń. 

12. Przeciwdziałać niszczeniu i dewastacji roślin, a przede wszystkim chronić drzewa przed 

zniszczeniem lub uszkodzeniem przez parkujące pojazdy. 

13. Wykonywać drobne naprawy i konserwacje mienia Wydzierżawiającego w obszarze par-

kingu na podstawie wspólnych uzgodnień. 
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§ 5 

Wydzierżawiający ustanawia i upoważnia Pana … (tel. …) - Leśniczego obchodu … do 

wszelkich uzgodnień i kontaktów z Dzierżawcą w zakresie określonym niniejszą umową. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że kwota opłat miesięcznych należnych Wydzierżawiającemu 

za dzierżawę wynosi: …………… PLN słownie: ………………………. 

……………………………………. i płatna jest na rachunek Wydzierżawiającego lub  

w jego siedzibie w terminie do 15 dnia danego miesiąca następnego po miesiącu rozli-

czeniowym na podstawie comiesięcznych faktur VAT . 

2. Dzierżawca przyjmuje na siebie koszty wykonania obowiązków określonych w § 4, 

a w szczególności koszty utrzymania porządku i czystości. 

 

§ 7 

1. Wydzierżawiający ma prawo do naliczania kar umownych z tytułu ustalonego protoko-

łem niewykonania obowiązków określonych w § 4 oraz § 1 ust. 2 umowy - w wysokości 

50 zł za każdorazowe naruszenie tych obowiązków - nie więcej jednak niż 500 zł w jed-

nym miesiącu. 

2. Za nieterminową wpłatę opłat, o których mowa w § 6 Wydzierżawiającemu przysługują 

odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

3. Dzierżawca ma prawo do kary umownej za nieterminowe udostępnienie terenu parkingu 

lub udokumentowane uchylanie się od obowiązków określonych w § 3 w wysokości i na 

zasadach określonych w pkt. 1. 

 

§ 8 

Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umow-

nych do wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 9 

1. Strony zastrzegają sobie dwutygodniowy termin wypowiedzenia umowy. 

2. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków przez Dzierżawcę lub nie usunięcia 

uchybień zgłoszonych przez Wydzierżawiającego, Wydzierżawiający zastrzega sobie 

prawo do jednostronnego rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia  

i zlecenia wykonania niezrealizowanych prac innemu podmiotowi lub osobie. 

3. Wydzierżawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonawstwa prac związanych  

z obsługą parkingu innemu podmiotowi lub osobie. 

 

§ 10 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Rozstrzyganie sporów powstałych przy wykonywaniu niniejszej umowy należy do wła-

ściwego Sądu. 

 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cy-

wilnego. 

 

§ 12 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 
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§ 13 

Wykaz załączników do umowy: 

1. Załącznik nr 1 – mapa terenu parkingu 

2. Załącznik nr 2 –  kserokopia protokołu przekazania z dnia…………………. 

 

 

 

 

 

 

Dzierżawca         Wydzierżawiający 


