
 

Umowa Najmu 
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 
Wynajmującym, 

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

§ 1 

1. Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę, a Dzierżawca przyjmuje do używania lokal użytkowy 
o powierzchni 27 m2, zlokalizowany w północno-wschodniej części działki 43/2 w obrębie P-16 
przy ul. Konstantynowskiej 8/10 w Łodzi – kiosk murowany, znajdujący się w ogrodzeniu, 
w sąsiedztwie wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi wraz z przyległym terenem 
przed obiektem, w celu prowadzenia działalności handlowej w zakresie artykułów spożywczych, 
małej gastronomii, lodów, napojów, słodyczy itp. Przedmiotowa działalność musi być prowadzona 
przez 7 dni w tygodniu, w sezonie wiosenno-letnim, tj. od kwietnia do końca września. 

2. Najemca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne zezwolenia do prowadzenia przedmiotowej 
działalności. 

3. Najemca nie może poddzierżawiać ani podnajmować wynajmowanego obiektu. 

§ 2 

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

§ 3  

1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu całkowity miesięczny czynsz najmu w wysokości 
ustalonej w wyniku konkursu ofert, o którym mowa we wstępie do niniejszej umowy. 

2. Miesięczny czynsz najmu wynosi ……………………………zł brutto (słownie: …………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ……/100) 
i wynika z następującego wyliczenia sposobu zagospodarowania przedmiotu najmu: 
• wynajmowany lokal o powierzchni:  27 m2    x  ……… zł = ……………… zł 
• + 23 % VAT =  ………………… zł     

Razem: ………………… zł 
3. Czynsz najmu ustalony w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy należy każdorazowo uiścić do 20 dnia 

danego miesiąca na konto Zarządu Zieleni Miejskiej  GETIN NOBLE BANK SA, nr konta 
62 1560 0013 2312 6179 3000 0002, na podstawie wystawionej przez Wynajmującego 
faktury. 

4. W przypadku przekroczenia terminu płatności Najemca będzie płacił Wynajmującemu odsetki 
ustawowe za zwłokę. 

5. 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. 

6. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem niniejszej umowy Najemca 
składa na rachunek Wynajmującego kwotę w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu 
najmu, tj. …………………………… zł 

Ze złożonej kaucji Wynajmujący może pokrywać w szczególności :  

-  niezapłacone przez Najemcę czynsze najmu, 

- koszty uszkodzenia / zniszczenia przedmiotu najmu,  

- należne odsetki o ile takie wystąpią. 



-2- 

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

§ 4 

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

2. Najemca w szczególności zobowiązany jest do: 
1) prowadzenia działalności w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
2) pokrywania kosztów zużycia wody, energii wg wskazań podliczników, odprowadzania 

ścieków, wywozu nieczystości stałych na podstawie faktur wystawianych przez 
Wynajmującego (Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić Najemcy dostęp do źródła energii 
elektrycznej i wody) oraz pokrywania części podatku od nieruchomości, wynikającej z faktu 
prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu w terminach wyznaczonych 
przez Wynajmującego, 

3) ubezpieczenia mienia znajdującego się w wynajmowanym lokalu, w tym ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej, ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów w pełnym 
zakresie. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie Najemcy znajdujące się 
w wynajmowanym lokalu, 

4) zachowania przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym i przywrócenia lokalu do stanu 
poprzedniego po zakończeniu trwania umowy. Najemca odpowiada za szkody 
i straty poniesione przez Miasto Łódź, w tym za pogorszenie przedmiotu najmu wynikłe z winy 
Najemcy, 

5) utrzymania zajmowanego lokalu w należytym stanie technicznym i sanitarnym, 
wykluczającym zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz w należytym stanie 
estetycznym, nie kolidującym z charakterem terenu. Najemca zobowiązany jest do 
dokonywania na własny koszt napraw niezbędnych do utrzymania lokalu w dobrym stanie, 
a w szczególności:  
• napraw okien, drzwi, podłóg i posadzek, 
• wymiany urządzeń sanitarnych i elektrycznych, znajdujących się  w lokalu,  
• likwidacji – zamalowywania ewentualnego graffiti na elewacjach zewnętrznych – 

technologia i dobór środków do usunięcia/zamalowania graffiti muszą zostać uzgodnione 
z Wynajmującym, 

• naprawy uszkodzeń powstałych z winy Najemcy. 
6) utrzymywania porządku i czystości terenu w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotu najmu 

w okresie prowadzenia działalności, w odległości nie mniejszej niż 2 m, poprzez oczyszczanie 
z liści i śmieci oraz zadbania o przyobiektową zieleń, małą architekturę i wyposażania 
pojemników na odpady w worki foliowe. Za utrzymanie terenu 
w niewłaściwym stanie Najemca ponosi odpowiedzialność cywilną na zasadach ogólnych, 

7) wywieszenia czytelnej informacji dotyczącej godzin otwarcia obiektu i osoby odpowiedzialnej 
za działalność określoną w niniejszej umowie, 

8) przechowywania zapasowego kompletu kluczy do obiektu w zaplombowanym woreczku 
w portierni, na wypadek pożaru lub innego zdarzenia losowego, 

9) zapoznania wszystkich osób obsługujących obiekt na zlecenie Dzierżawcy z „Instrukcją 
postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych” obowiązującą na terenie 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, 

10) neutralizowania poza terenem MOZ ewentualnego tłuszczu zużytego w procesie produkcji 
małej gastronomii – w przypadku stwierdzenia wylewania odpadów do kanalizacji MOZ, 
Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

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

§ 6 

Dodatkowo Najemca zobowiązany jest do: 
1) użytkowania wodomierza w sposób zgodny z jego parametrami technicznymi, określonymi 

dokumentacją, 
2) ochrony plomb zabezpieczających wodomierz, założonych przez Wynajmującego, 
3) konserwacji urządzeń wodociągowych, zabezpieczających dostawę wody do zaworu głównego 

od strony Najemcy, 
4) dokonania legalizacji lub wymiany licznika energii elektrycznej 
5) udostępniania liczników do odczytu w ostatnim dniu roboczym miesiąca przez upoważnionego 

pracownika Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, 
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6) w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających odczyt, podawania bez wezwania 
stanów licznika na ostatni dzień miesiąca upoważnionemu pracownikowi osobiście lub 
telefonicznie. 

§ 7 

Zabrania się umieszczania jakichkolwiek oznaczeń Najemcy, bądź reklam na zewnętrznej elewacji 
lokalu, ani dokonywania jakichkolwiek ingerencji w elewację. 

§ 8 

Wynajmującemu przysługuje prawo kontroli sposobu i zasad używania lokalu, w tym wykonywania 
obowiązków przez Najemcę. 

§ 9 

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

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

1) Najemca narusza postanowień niniejszej umowy, 
2) Najemca dopuścił się zwłoki powyżej 2 miesięcy w zapłacie czynszu za przedmiot 

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

z realizacją zadań własnych Miasta Łódź. 

§ 10 

W przypadku rozwiązania umowy Najemca nie może żądać od Wynajmującego zwrotu nakładów 
i wydatków poczynionych w związku z przedmiotem najmu. 

§ 11 

1. Po rozwiązaniu umowy najmu Najemca zobowiązany jest do opróżnienia lokalu i usunięcia 
elementów zagospodarowania, stanowiących jego własność oraz zgłoszenia na piśmie 
Wynajmującemu gotowości do zwrotu lokalu. 

2. W przypadku nieopróżnienia przez Najemcę wynajmowanego obiektu z rzeczy stanowiących jego 
własność w wyznaczonym terminie, Najemca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za 
bezumowne korzystanie z obiektu w wysokości trzykrotności miesięcznego czynszu najmu za 
każdy miesiąc zwłoki. 

§ 12 
Najemca nie może bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie: 

1) poddzierżawiać, podnajmować i zmieniać przeznaczenie przedmiotu najmu,  
2) przenosić na rzecz osób trzecich prawa do przedmiotu najmu, 
3) przenosić na rzecz osób trzecich wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających  

z niniejszej umowy, 
4) lokować przed obiektem jakichkolwiek automatów vendingowych. 

§ 13 

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

§ 14 

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

§ 15 

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

§ 16 

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

 
WYNAJMUJĄCY:        NAJEMCA: 

 



 

Załącznik graficzny 
do umowy najmu  
nr ……/ZZM/D/MOZ/2014 
zawartej dnia ……………… 2014 r. 
 
 

 


