
 

Umowa Dzierżawy 
Nr   ……/ZZM/D/ZMU/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 Beata Jędrusiak, p.o. Z-cy Dyrektora ds. Zieleni 
Miejskiej w „Zarządzie Zieleni Miejskiej” w Łodzi, zwanym dalej “Wydzierżawiającym”, 

a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej „Dzierżawcą”, wyłonionym w wyniku ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) 
z dnia …………………… 2014 r., 
o treści następującej: 

§1  
1. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest zarządzenie Nr 3945/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi 

z dnia 22 marca 2013 r. „w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, 
w drodze przetargu, części nieruchomości położonych w Łodzi w Parku im. marsz. Józefa 
Piłsudskiego na okres do trzech lat oraz ogłoszenia ich wykazu” oraz protokół z przetargu 
przeprowadzonego w dniu …………………… 2014 r.   

2. Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę, a Dzierżawca przyjmuje do używania i pobierania 
pożytków, część nieruchomości położonej w Łodzi w Parku im. marsz. Józefa Piłsudskiego 
stanowiącej własność Miasta Łodzi uregulowaną w KW LD1M/00086552/4, oznaczoną  
w ewidencji w obrębie geodezyjnym P-16 jako część działki nr 33/6, o pow. 11 m², określoną 
jako stanowisko nr ……, zaznaczoną na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej 
umowy. 

3. Część nieruchomości opisana w ust. 2 zostaje wydzierżawiona z przeznaczeniem na miejsce pod 
handel takimi artykułami jak: spożywcze (słodycze, napoje, wata cukrowa, popcorn), zabawki, 
balony.  

§2  
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia ………………… 2014 r. do dnia 
…………………………………… r. 

§3  
1. Dzierżawca płacić będzie Wydzierżawiającemu miesięczny czynsz dzierżawny  

w wysokości:  
1) …………… zł (słownie: ……………………………………………………), ustalony w drodze przetargu, 

2) plus VAT (obecnie w wysokości 23% miesięcznego czynszu dzierżawnego określonego 

powyżej) wynoszący ………… zł (słownie: …………………………………………………).  

3) Łączna należność do zapłaty: …………… zł (słownie: …………………………………..…). 

2. O zmianie stawek czynszu dzierżawnego wynikającej ze zmiany Zarządzenia Prezydenta,  
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę na piśmie, określając jej 
wysokość. 

3. Dzierżawca może odmówić akceptacji zmiany wysokości czynszu dzierżawnego, powiadamiając 
o tym Wydzierżawiającego w terminie 14 dni od doręczenia powiadomienia,  
o którym mowa w ust. 2. 
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4. Odmowa akceptacji zmiany wysokości czynszu dzierżawnego, dokonana w trybie określonym 
w ust. 3 skutkuje rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia z upływem miesięcznego 
dzierżawnego okresu, za który czynsz został uregulowany. 

5. Brak pisemnej odmowy akceptacji zmiany wysokości czynszu dzierżawnego w terminie 14 dni od 
doręczenia powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 oznacza wyrażenie przez Dzierżawcę zgody 
na dokonanie tej zmiany. W takim przypadku określona w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 
2, wysokość czynszu dzierżawnego obowiązuje strony poczynając od pierwszego dnia okresu 
czynszowego określonego w ust. 3. 

6. Czynsz dzierżawny określony w ust. 1 podlega waloryzacji zgodnie z § 5 Zarządzenia  
Nr 2127/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszu 
dzierżawnego za nieruchomości gruntowe, których Miasto Łódź jest właścicielem lub posiadaczem, 
oddawane w dzierżawę na okres nie dłuższy niż trzy lata, zmienionego Zarządzeniem 
Nr 145/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 lutego 2011 r. Strony postanawiają, że w takim 
przypadku zmiana wysokości czynszu nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i nie wymaga aneksu. 

7. W przypadku zmiany ustawowej wysokości stawki podatku VAT, zmianie odpowiednio ulegnie 
wartość łączna należności określonej w ust. 1 bez potrzeby sporządzania odrębnego aneksu. 

8. Dzierżawca zobowiązany jest także do uiszczania podatku od nieruchomości i innych ciężarów 
związanych z przedmiotem dzierżawy oraz do świadczeń określonych w § 6 niniejszej umowy 

§4  
1. Czynsz dzierżawny ustalony w §3 niniejszej Umowy jest płatny z góry w terminie  

do 15 dnia 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. 

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

3. Wydzierżawiający wystawi fakturę VAT, a Dzierżawca wyraża zgodę na jej wystawienie 
i doręczenie drogą pocztową bez jego podpisu. 

§5  
Strony umowy wyłączają możliwość powoływania się przez Dzierżawcę na wyrażenie, przez 
Wydzierżawiającego, w sposób dorozumiany woli kontynuowania umowy dzierżawy. Oświadczenie 
woli Dzierżawcy w tym zakresie powinno być dokonane pod rygorem nieważności na piśmie. 

§6  
Dzierżawca zobowiązany jest do wykonywania swojego prawa zgodnie z wymogami prawidłowej 
gospodarki, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego  
i postanowień niniejszej Umowy. Dzierżawca w szczególności zobowiązany jest do: 
1) zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym, (w tym ponoszenia kosztów napraw 

niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy), 
2) zapewnienia odpowiedniej infrastruktury gospodarowania odpadami, tak aby teren nie był 

zaśmiecony i nie wpływał negatywnie na estetykę parku – ustawienie co najmniej jednego kosza 
wyposażonego w identyfikator Dzierżawcy i opróżnianie go na bieżąco, z częstotliwością 
uniemożliwiającą jego przepełnienie oraz każdorazowego opróżniania kosza najpóźniej w ciągu 
godziny od zakończenia działalności handlowej; 

3) utrzymania czystości na wydzierżawianym terenie oraz na terenach przyległych (trawnikach, alejce 

parkowej), w promieniu 3 metrów od granicy wydzierżawianego terenu – zbieranie 

i usuwanie zanieczyszczeń podczas prowadzenia działalności oraz każdorazowym zamiataniu 

terenu dzierżawy i terenów przyległych, najpóźniej w ciągu godziny po zakończeniu działalności 

w danym dniu; 

4) zachowania estetyki stoiska – elementy stoiska powinny być czyste i nie wpływać negatywnie na 

estetykę parku, 
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5) ponoszenia świadczeń związanych z dzierżawioną nieruchomością, w tym za usługi komunalne 
z tytułu utrzymania czystości chodników i terenów, o których mowa w pkt 3, dostarczania energii 
elektrycznej, wody, korzystania z kanalizacji miejskiej, wywozu śmieci itp., 

6) udostępniania przedmiotu dzierżawy upoważnionemu przedstawicielowi Wydzierżawiającego celem 
przeprowadzenia kontroli sposobu jej używania, 

7) zapewnienia gestorom, istniejących na dzierżawionym terenie, urządzeń infrastruktury technicznej, 
swobodnego dostępu do tychże urządzeń przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, także 
w niedziele i święta. 

§7  
Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie: 

1) wznosić jakichkolwiek obiektów i naniesień, z wyjątkiem ruchomych elementów wyposażenia  
w postaci stolików czy parasoli ustawionych na dzierżawionym terenie, 

2) poddzierżawiać, podnajmować, oddawać do bezpłatnego używania ani w jakiejkolwiek innej 
formie przenosić praw i obowiązków na rzecz osób trzecich oraz zmieniać przeznaczenia 
przedmiotu dzierżawy, 

3) przenosić na rzecz osób trzecich prawa do naniesień budowlanych, dokonanych  
na dzierżawionym gruncie. 

§8  
Dzierżawca przejmuje odpowiedzialność za szkody osób trzecich powstałe na terenie objętym umową 
w trakcie trwania umowy. 

§9  
1. Umowa niniejsza może być rozwiązana na zasadzie porozumienia stron, z zachowaniem 

tygodniowego okresu wypowiedzenia. 

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

1) Dzierżawca narusza postanowienia  § 6 lub § 7 niniejszej Umowy, 
2) Dzierżawca korzysta z przedmiotu dzierżawy niezgodnie z jej przeznaczeniem określonym w § 

1 ust. 3 umowy. 
3) zaistnieje potrzeba wykorzystania przedmiotu dzierżawy na cele inwestycyjne, związane  

z realizacją zadań Miasta Łodzi. 

§10  
Po wygaśnięciu, bądź rozwiązaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest niezwłocznie: 

1) zwrócić przedmiot dzierżawy bez wezwania i w stanie nie pogorszonym, 
2) z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 i 3, usunąć naniesienia budowlane i inne urządzenia dokonane 

przez Dzierżawców na dzierżawionym gruncie w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 
3) w przypadku uchylania się Dzierżawcy od obowiązku określonego w § 10 pkt. 1 i 2, 

Wydzierżawiający może dokonać usunięcia naniesień i doprowadzenia terenu do stanu 
poprzedniego na koszt Dzierżawcy. 

§11  
W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy, wszelkie 
nakłady na przedmiot dzierżawy poniesione przez Dzierżawcę w trakcie trwania Umowy nie będą 
podlegały zwrotowi. 

§12  
1. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 

ust 6 i 7. 
2. Dzierżawca ma obowiązek zawiadomienia Wydzierżawiającego o każdej zmianie adresu  

do doręczeń. W przypadku nie powiadomienia Wydzierżawiającego o zmianie adresu,  
za skutecznie doręczone uznaje się pismo kierowane na adres wskazany w komparycji umowy. 
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§13  
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 

§14  
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
 

     WYDZIERŻAWIAJĄCY:           DZIERŻAWCA: 
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Załącznik graficzny 
do umowy dzierżawy 
         /ZZM/DZMU/2013 
zawartej dnia                 2013 r. 

 
 

 
 

- teren stanowiący przedmiot umowy – stanowisko nr …… 
 
 


