
 

Umowa Dzierżawy 
Nr ……/ZZM/D/MOZ/2014 

zawarta w Łodzi w dniu ………….2014 r. 
zawarta 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. Finansowych i Administracyjnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi, zwanym dalej 
Wydzierżawiającym, 

a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w Łodzi przy…………………………………………………………………………………………………………………, 
o numerze NIP ……………………………………, REGON ………………………………………, reprezentowanym 
przez ………..……………………………………………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej Dzierżawcą, wyłonionym w wyniku konkursu ofert z dnia ……………………… 2014 r., 
o treści następującej: 

§ 1 

1. Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę, a Dzierżawca przyjmuje do używania powierzchnię 
użytkową 80 m2, zlokalizowaną w zachodniej części działki nr 43/2 w obrębie P-16 przy 
ul. Konstantynowskiej 8/10 w Łodzi - lokalizację wskazano w załączniku do umowy - w celu 
prowadzenia działalności w zakresie infrastruktury rozrywkowej - dmuchanych zabawek dla dzieci 
(zjeżdżalnia, dmuchany zamek-trampolina itp.). 

Przedmiotowa działalność musi być prowadzona przez 7 dni w tygodniu, w sezonie wiosenno-
letnim, tj. od kwietnia do końca września. 

2. Wydzierżawiający przekaże Dzierżawcy przedmiot dzierżawy, o których mowa w ust. 1, na 
podstawie protokołu przekazania-przejęcia, podpisanego przez przedstawicieli stron niniejszej 
umowy. 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2017 r. 

§ 3  

1. Dzierżawca zobowiązuje się do płacenia Wydzierżawiającemu miesięcznego czynszu dzierżawnego 
w wysokości ustalonej w wyniku konkursu ofert, o którym mowa we wstępie do niniejszej umowy. 

2. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi ……………………………zł brutto (słownie: …………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ……/100) 
i wynika z następującego wyliczenia sposobu zagospodarowania przedmiotu dzierżawy: 
• dzierżawiony teren - powierzchnia zajmowana na usługi:  80 m2    x  ……… zł = ……………… zł 
• + 23 % VAT =  ………………… zł     

Razem: ………………… zł 

3. Czynsz, o którym mowa w ust. 1 ustalono w oparciu o obmiary dokonane z natury, 
z uwzględnieniem faktycznego używania przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę oraz 
dokumentacji przedstawiającej sposób zagospodarowania. 

4. Czynsz dzierżawny, w wysokości o której mowa w ust. 2, należy uiścić z góry do dnia 15 każdego 
miesiąca na konto Zarządu Zieleni Miejskiej GETIN NOBLE BANK S.A. Oddział 
II w Łodzi. Nr rachunku: 62 1560 0013 2312 6179 3000 0002, na podstawie wystawionej 
przez Wydzierżawiającego faktury. 

5. Uchybienie terminu wpłaty czynszu stanowi podstawę dla Wydzierżawiającego do naliczenia 
ustawowych odsetek za zwłokę. 

6. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, będzie podlegać corocznej waloryzacji począwszy od 2015 r., 
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych po opublikowaniu go przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, w przypadku, gdy przekracza on 
10% za rok poprzedni lub łącznie  za dwa lub więcej lat. 

7. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem niniejszej umowy Dzierżawca 
składa na rachunek Wydzierżawiającego kwotę w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu 
dzierżawnego, tj. …………………………… zł 
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Ze złożonej kaucji Wydzierżawiający może pokrywać w szczególności :  

-  niezapłacone przez Dzierżawcę czynsze dzierżawne, 

- koszty uszkodzenia / zniszczenia przedmiotu dzierżawy,  

- należne odsetki o ile takie wystąpią. 

Po zakończeniu obowiązywania umowy kaucja w części nie wykorzystanej przez 
Wydzierżawiającego podlega zwrotowi. 

§ 4 

Strony zgodnie potwierdzają, iż aranżacja powierzchni użytkowej, będącej przedmiotem dzierżawy, 
zostanie zaprojektowana i wykonana przez Dzierżawcę w sposób uzgodniony z Wydzierżawiającym. 
Bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie ma prawa dokonywać żadnych zmian i przeróbek 
przedmiotu umowy, ani zmieniać sposobu korzystania z przedmiotu umowy. 

§ 5 

1. Dzierżawca zobowiązany jest do wykonywania swojego prawa zgodnie z wymogami 
prawidłowej gospodarki, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia 
społecznego i postanowień niniejszej umowy. 

2. Dzierżawca w szczególności zobowiązany jest do: 
1) prowadzenia działalności usługowej w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 
2) pokrywania kosztów zużycia energii wg. wskazań podliczników, wywozu nieczystości 

stałych na podstawie faktur wystawianych przez Wydzierżawiającego oraz do rozliczenia 
zobowiązań dotyczących podatku od nieruchomości, wynikających z faktu prowadzenia 
działalności gospodarczej na dzierżawionym terenie, w terminach wyznaczonych przez 
Wydzierżawiającego, 

3) udostępniania liczników do odczytu w ostatnim dniu roboczym miesiąca przez 
upoważnionego pracownika Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, 

4) w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających odczyt, podawania bez 
wezwania stanów liczników na ostatni dzień miesiąca upoważnionemu pracownikowi 
osobiście lub telefonicznie, 

5) ubezpieczenia mienia znajdującego się na dzierżawionym terenie, w tym ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za mienie Dzierżawcy, znajdujące się na dzierżawionym terenie, 

6) ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z infrastruktury. 
Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody poniesione przez 
osoby korzystające z infrastruktury rozrywkowej oraz za szkody poniesione przez osoby 
trzecie, wyrządzone przez osoby korzystające z infrastruktury rozrywkowej, 

7) zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym i przywrócenia go do 
stanu poprzedniego po zakończeniu trwania umowy. Dzierżawca odpowiada za szkody 
i straty poniesione przez Miasto Łódź, w tym za pogorszenie przedmiotu dzierżawy 
wynikłe z winy Dzierżawcy, 

8) utrzymania zajmowanego terenu wraz z infrastrukturą w należytym stanie technicznym 
i sanitarnym, wykluczającym zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz 
w należytym stanie estetycznym, nie kolidującym z charakterem terenu. Dzierżawca 
zobowiązany jest do dokonywania na własny koszt napraw niezbędnych do utrzymania 
infrastruktury dobrym stanie. 

9) utrzymywania porządku i czystości terenu dzierżawy oraz terenu w bezpośrednim 
sąsiedztwie przedmiotu dzierżawy w okresie prowadzenia działalności, w odległości nie 
mniejszej niż 2 m, poprzez oczyszczanie z liści i śmieci oraz zadbania 
o przyobiektową zieleń i małą architekturę. Za utrzymanie terenu w niewłaściwym 
stanie Dzierżawca ponosi odpowiedzialność cywilną na zasadach ogólnych, 

10) wywieszenia czytelnej informacji dotyczącej godzin otwarcia obiektu posadowionego na 
dzierżawionym terenie i osoby odpowiedzialnej za działalność określoną w niniejszej 
umowie, 

11) dostarczenia listy osób obsługujących infrastrukturę rozrywkową, uprawnionych do 
wstępu  na teren Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Ewentualne wjazdy samochodami 
na teren MOZ mogą odbywać się wyłącznie według ustalonych z Wydzierżawiającym 
tras, do godziny 9 lub po godzinie 18, 
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12) zapoznania wszystkich osób obsługujących infrastrukturę rozrywkową na zlecenie 
Dzierżawcy z „Instrukcją postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych” 
obowiązującą na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, 

13) przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony p-poż., ochrony środowiska oraz 
zasad zachowania na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. 

§ 6 

Wydzierżawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli sposobu i zasad używania nieruchomości, 
w tym wykonywania obowiązków przez Dzierżawcę.  

§ 7 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Wydzierżawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania miesięcznego okresu 
wypowiedzenia jeżeli: 

1) Dzierżawca narusza postanowienia § 5 niniejszej umowy, 
2) Dzierżawca dopuścił się zwłoki powyżej 2 miesięcy w zapłacie czynszu za przedmiot 

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

z realizacją zadań własnych Miasta Łódź. 

§ 8 

W przypadku rozwiązania umowy Dzierżawca nie może żądać od Wydzierżawiającego zwrotu 
nakładów i wydatków poczynionych w związku z przedmiotem dzierżawy. 

§ 9 

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

2. W przypadku nieopróżnienia przez Dzierżawcę wydzierżawianego terenu z rzeczy stanowiących 
jego własność w wyznaczonym terminie, Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania 
za bezumowne korzystanie z terenu w wysokości trzykrotności miesięcznego czynszu dzierżawy za 
każdy miesiąc zwłoki. 

§ 10 
Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie: 

1) poddzierżawiać, podnajmować i zmieniać przeznaczenie przedmiotu dzierżawy,  
2) przenosić na rzecz osób trzecich prawa do naniesień budowlanych, dokonanych na 

dzierżawionym terenie, 
3) przenosić na rzecz osób trzecich wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających  

z niniejszej umowy. 

§ 11 

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

§ 12 

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. 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 

§ 14 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
         WYDZIERŻAWIAJĄCY:      DZIERŻAWCA 
 



 

Załącznik graficzny 
do umowy dzierżawy  

nr ……/ZZM/D/MOZ/2014 
zawartej dnia ……………… 2014 r. 
 

 
 


