
Umowa Nr ……/ZZM/D/2016 
zawarta w Łodzi w dniu …………………….2016 r. 

 

pomiędzy Miastem Łódź - „Zarządem Zieleni Miejskiej” w Łodzi, z siedzibą w Łodzi 
przy ul. Konstantynowskiej 8/10, będącym podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 727-
278-74-37, REGON 101465672, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi, 
w imieniu którego działa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Pani Ewelina 
Wróblewska, Z-ca Dyrektora ds. Zieleni Miejskiej w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi, 
zwanym dalej „Wydzierżawiającym”, 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Dzierżawcą”, wyłonionym w wyniku konkursu ofert z dnia 4 marca 2016 r., 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy przedmiot dzierżawy, którym jest utwardzona 

trylinką część działek geodezyjnych nr 1/2, 1/3, 1/4, 6/7, 6/24 w obrębie 
geodezyjnym B-13 o powierzchni 1886 m2, zlokalizowana w Łodzi na terenie Lasu 
Łagiewnickiego, w rejonie 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 terenie dzierżawionej powierzchni, niestrzeżonego parkingu leśnego 
oraz pobierania pożytków z jego prowadzenia. 

2. Strony odstępują od określania godzin i terminów bezpośredniego nadzoru nad 
parkingiem 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 parkingowych oraz utrzymania przejazdu na istniejącej w obrysie parkingu drodze 
leśnej.  

3. Na wydzielonym do parkowania terenie utwardzonym trylinką ustala się 40 miejsc 
płatnego parkowania. Dzierżawca zobowiązany jest do nie udostępnienia miejsc do 
parkowania poza obszarem utwardzonym trylinką oraz zapewnienia ochrony przed 
parkowaniem 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 Wydzierżawiającego. Pobieranie przez Dzierżawcę opłat za parkowanie może być 
prowadzone: 

− 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 
świąteczne; 

− 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 ……………………… 2016 r. do 30 września 

2018 r. 
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§ 3 
Wydzierżawiający zobowiązuje się : 
1. Udostępnić teren parkingu w dniu zawarcia umowy wraz ze wszelkimi istniejącymi 

naniesieniami Wydzierżawiającego związanymi z obsługą parkingu. Strony umowy 
oświadczają, że ilość i stan naniesień są zgodne z określonym w protokole z dnia 
………………………………… 2016 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 całkowitym 

do 3,5 t; 
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 
zawarcia umowy; 

4. wydawać zalecenia dla kierowców pojazdów korzystających z parkingu w zakresie 
utrzymania sprawności ruchu wewnętrznego i dostępności dla ruchu dróg leśnych, 
szczególnie 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 
otoczeniu 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 
odpadami komunalnymi oraz regularnie dokonywać płatności na konto Urzędu Miasta 
Łodzi; 

8. konserwować i utrzymywać w należytym stanie wszystkie elementy zagospodarowania 
parkingu;  

9. wystawić i utrzymywać na własny koszt tablicę informacyjną o treści i formie 
uzgodnionej 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 
Wydzierżawiającego, a w szczególności o występujących zagrożeniach bezpieczeństwa 
pożarowego oraz bezpieczeństwa ludzi i ich mienia. Niniejszym postanowieniem 
Wydzierżawiający upoważnia i zobowiązuje Dzierżawcę do zgłaszania – alarmowania 
Wydzierżawiającego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji lub Straży Miejskiej 
w przypadku zaistnienia bezpośrednich 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 
parkingu na podstawie wspólnych uzgodnień. 
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§ 5 
Wydzierżawiającemu przysługuje prawo kontroli sposobu i zasad używania nieruchomości, w 
tym wykonywania obowiązków przez Dzierżawcę. 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: ………………… zł (słownie: ………………………………………………………… 
………………………………………………….) netto plus VAT, łącznie: …………………… zł (słownie: 
……………………………………………………………………………………….………………………………….) 
i płatna jest w terminie do 15 dnia danego miesiąca następnego po miesiącu 
rozliczeniowym na konto Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi GETIN NOBLE BANK 
S.A. VIII POK, ŁÓDŹ AL. PIŁSUDSKIEGO 6, nr konta 62 1560 0013 2312 6179 
3000 0002, na podstawie wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury. 

2. Dzierżawca przyjmuje na siebie koszty wykonania obowiązków określonych w § 4. 
3. Dodatkowo Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu opłatę miesięczną za 

gospodarowanie odpadami na podstawie odrębnych przepisów. Na dzień podpisania 
niniejszej umowy podstawą do obciążenia jest Uchwała Nr XX/454/15 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dn. 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, a przedmiotowa miesięczna opłata wynosi 32,00 zł (słownie: 
trzydzieści dwa złote, 00/100) netto plus VAT, łącznie 39,36 zł (słownie: 
trzydzieści dziewięć złotych, 36/100) brutto i płatna jest w terminie do 15 dnia 
danego miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym na konto Zarządu Zieleni 
Miejskiej w Łodzi GETIN NOBLE BANK S.A. VIII POK, ŁÓDŹ 
AL. PIŁSUDSKIEGO 6, nr konta 35 1560 0013 2312 6179 3000 0003, na 
podstawie wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury. 

4. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości czynszu dzierżawy na 
skutek zmiany przepisu wymienionego w ust. 3. Strony zgodnie postanawiają, iż w takim 
przypadku zmiana wysokości czynszu nie wymaga wypowiedzenia niniejszej umowy. 
Nowe stawki będą obowiązywać od dnia wejścia w życie zmian, a wysokość opłaty 
zostanie przeliczona zgodnie z nową regulacją. 

 
§ 7 

1. Wydzierżawiający ma prawo do naliczania kar umownych z tytułu ustalonego 
protokołem 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 jednym 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 
umownych do wysokości poniesionej szkody. 
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§ 9 
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypo-

wiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Wydzierżawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania miesięcznego okresu wy-
powiedzenia jeżeli: 

1) Dzierżawca narusza postanowienia § 4 niniejszej umowy, 
2) Dzierżawca dopuścił się zwłoki powyżej miesiąca w zapłacie czynszu za przed-

miot dzierżawy, 
3) Zaistnieje potrzeba wykorzystania przedmiotu dzierżawy na cele inwestycyjne 

związane  
z realizacją zadań własnych Miasta Łódź. 

§ 10 

Po rozwiązaniu umowy dzierżawy Dzierżawca usunie elementy zagospodarowania, stano-
wiące jego własność oraz zgłoszenia na piśmie Wydzierżawiającemu gotowości do zwrotu 
terenu. 

§ 11 

Strony ustalają, że w przypadku rozwiązania umowy i dalszego bezumownego zajmowania 
przedmiotowego terenu, Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydzierżawiają-
cego odszkodowania w wysokości 3-krotnej stawki opłat czynszowych, obowiązujących przed 
rozwiązaniem umowy, za każdy miesiąc bezumownego korzystania z terenu. 

§ 12 
Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie: 

1) poddzierżawiać, podnajmować i zmieniać przeznaczenie przedmiotu dzierżawy,  
2) przenosić na rzecz osób trzecich wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających  

z niniejszej umowy. 
§ 13 

Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

§ 14 

Strony umowy wyłączają możliwość powoływania się przez Dzierżawcę na wyrażenie, przez 
Wydzierżawiającego, w sposób dorozumiany woli kontynuowania umowy dzierżawy. 
Oświadczenie woli Wydzierżawiającego w tym zakresie powinno być dokonane pod rygorem 
nieważności na piśmie, przed upływem okresu obowiązywania niniejszej dzierżawy. 

 
 

§ 15 
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Rozstrzyganie sporów powstałych przy wykonywaniu niniejszej umowy należy do 

właściwego Sądu. 
 

§ 16 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 17 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
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§ 18 
Wykaz załączników do umowy: 
1. Załącznik nr 1 – mapa terenu parkingu 
2. Załącznik nr 2 –  kserokopia protokołu przekazania z dnia …………………………………. 
 
 
 
 
 

WYDZIERŻAWIAJĄCY      DZIERŻAWCA 


