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UMOWA DZIERŻAWY NR ……………………… 

 

 

Umowa dzierżawy zawarta w dniu …………………………..r. w Warszawie („Umowa”) pomiędzy: 

(1) Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą Warszawie przy Placu Bankowym 3/5, 00-950 

Warszawa, NIP 5252248481, REGON 015259640 (,,Wydzierżawiający”), reprezentowanym 

przez ……………………………………………..; 

a 

(2) […] z siedzibą w […] przy ul. […], […], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy […], […] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

[…], REGON […], NIP […] („Dzierżawca”), reprezentowaną przez […]; 

/ 

[…], identyfikującym się dowodem osobistym nr […], seria […], wydanym przez […] z 

terminem ważności do […], prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą […], pod 

adresem […], NIP […], REGON […] („Dzierżawca”); 

/ 

[komparycja jak powyżej]  

działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą […], NIP […], REGON […] 

(„Dzierżawca”); 

(zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a pojedynczo „Stroną“). 

 

PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

(A) Miasto Stołeczne Warszawa jest właścicielem Nieruchomości Niezabudowanej;   

(B) Miasto Stołeczne Warszawa przeprowadziło Przetarg na wybór dzierżawców terenów 

położonych w dzielnicy Śródmieście na Płycie Desantu i przy Bulwarze Flotylli (Nieruchomości 

Niezabudowanej); 

(C) Podstawowym celem Miasta jest udostępnienie Dzierżawcy Nieruchomości Niezabudowanej i 

stworzenie warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnej z Ofertą złożoną 

przez Dzierżawcę, stanowiącą Załącznik nr 5 do Umowy, w tym umożliwienie 

zagospodarowania Dzierżawcy Nieruchomości Niezabudowanej;   

(D) Dzierżawca złożył najkorzystniejszą Ofertę; 

 

W związku z powyższym 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 
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1. DEFINICJE 

Czynsz - czynsz dzierżawny określony w pkt. 9 

Działalność - używanie i pobieranie pożytków z Nieruchomości przez 

Dzierżawcę poprzez prowadzenie działalności 

gospodarczej w granicach obszaru Nieruchomości 

Niezabudowanej, zgodnie z Przepisami Prawa oraz 

zasadami określonymi w Umowie, Ofercie, Programie, 

Informatorze oraz Zarządzeniu;  

Informator  - Dokument określający przedmiot Przetargu oraz 

zawierający dane o Nieruchomości i możliwym sposobie 

jej zagospodarowania, sporządzony przez m.st. 

Warszawę, stanowiący Załącznik nr 6 do Umowy;  

Przetarg - przetarg na wydzierżawienie na okres do 7 lat terenów 

położonych w dzielnicy Śródmieście na Płycie Desantu i 

przy Bulwarze Flotylli Wiślanej z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności gastronomicznej uzupełnionej 

programem artystyczno-kulturalnym lub sportowo-

rekreacyjnym przeprowadzony przez m.st. Warszawę;  

KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

KPC - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 

cywilnego;  

Nieruchomość - łącznie Nieruchomość Niezabudowana oraz 

Nieruchomość Zabudowana; 

Nieruchomość 

Niezabudowana 

- niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 

[…] m2, stanowiąca własność m.st Warszawy, położona 

w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście, przy Bulwarze 

Flotylli Wiślanej/[na Płycie Desantu], stanowiąca część 

działki ewidencyjnej […] z obrębu […], dla której 

prowadzona jest księga wieczysta KW Nr […]; położona 

w granicach określonych kolorem zielonym na szkicu 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy; 

Nieruchomość Zabudowana - Nieruchomość Niezabudowana wraz z Obiektem; 

Obiekt  tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu art. 29 ust. 

1 pkt 7 Prawa Budowlanego oraz inne urządzenia 

nietrwale związane z gruntem, posadowione przez 

Dzierżawcę na Nieruchomości Niezabudowanej w celu 

prowadzenia Działalności, zgodne z Umową, Ofertą, 

Informatorem oraz Zarządzeniem;  
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Obszar Oddziaływania 

Działalności 

- teren przylegający do Nieruchomości, o którym mowa w 

Zarządzeniu, na który bezpośrednio oddziałuje 

Działalność prowadzona przez Dzierżawcę, w granicach 

określonych kolorem niebieskim na szkicu, który stanowi 

Załącznik nr 1 do Umowy;  

Okres Obowiązywania 

Umowy 

- okres od dnia zawarcia Umowy do 31 października 2029 

r. albo rozwiązania Umowy; 

Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

Program - program używania Nieruchomości Zabudowanej w celu 

prowadzenia Działalności przygotowany i aktualizowany 

przez Dzierżawcę; 

Regulamin Przetargu  - regulamin sporządzony przez m.st. Warszawa, 

określający warunki Przetargu, m.in. terminy, miejsce i 

tryb składania ofert, kryteria oceny ofert, sposób, 

wysokość i termin wnoszenia wadium; 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych); 

Siła Wyższa - oznacza zdarzenia zewnętrzne, mające istotny wpływ na 
wykonywanie Umowy (i) na które żadna ze Stron nie ma 
wpływu, (ii) przeciw któremu żadna ze Stron nie mogła 
się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy, (iii) którego 
żadna ze Stron nie mogła uniknąć lub mu zapobiec oraz 
(iv) które nie zostało wywołane przez żadną ze Stron, w 
tym:  

a) wojnę lub inne działania wojskowe, inwazję, 
bunt, akty terroru, rewolucję, powstanie, 
przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę domową 
i każde inne podobne wydarzenie zagrażające 
porządkowi publicznemu, 

b) eksplozję amunicji, eksplozję jądrową, wypadek 
skutkujący skażeniem radioaktywnym lub 
chemicznym, 

c) wystąpienie klęski żywiołowej lub katastrofy 
naturalnej, między innymi takiej jak pożar, 
powódź, wstrząsy sejsmiczne, osuwiska ziemi, 
burza, huragan lub innego nadzwyczajnego 
zjawiska atmosferycznego, 



4 
 

d) epidemie i pandemie, w tym nieznane w 
momencie zawierania Umowy skutki pandemii 
COVID-19; 

Strony -  łącznie Wydzierżawiający i Dzierżawca;  

Umowa - niniejsza umowa dzierżawy; 

Ustawa o Przeciwdziałaniu 

Nadmiernym Opóźnieniom  

- ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych; 

UGN  ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami 

Ustawa o Dostępie do 

Informacji Publicznej 

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej; 

Zarządzenie - Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie 

zasad korzystania i zagospodarowania z terenów 

położonych w Warszawie na Bulwarach Wiślanych, 

stanowiących Bulwar Flotylli Pińskiej wraz z Basenem 

Portu Czerniakowskiego, Bulwar Flotylli Wiślanej, Bulwar 

Bohdana Grzymały-Siedleckiego, Bulwar gen. Georga 

Smitha Pattona, Bulwar Jana Karskiego, Bulwar 

Zbigniewa Religi w brzmieniu obowiązującym na dzień 

zawarcia Umowy. 

 

1.1 Nagłówki zawarte w Umowie zostały użyte w celach redakcyjnych i nie mają wpływu na jej 

interpretację. 

1.2 Postanowienia preambuły oraz załączniki stanowią integralną część Umowy. W przypadku 

wystąpienia niezgodności między tekstem Umowy a tekstem załączników, rozstrzygające 

znaczenie będzie miał tekst Umowy.  

2. PRZEDMIOT UMOWY 

2.1 Na podstawie Umowy Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać Dzierżawcy Nieruchomość 

Niezabudowaną na Okres Obowiązywania Umowy w celu używania i pobierania pożytków, w 

tym jej zagospodarowania oraz prowadzenia Działalności, a Dzierżawca zobowiązuje się do 

terminowej zapłaty Wydzierżawiającemu Czynszu. 

3. OŚWIADCZENIA WYDZIERŻAWIAJĄCEGO 

3.1 Wydzierżawiający oświadcza, że: 

 osoby reprezentujące Wydzierżawiającego posiadają wszelkie wymagane 

uprawnienia, upoważnienia i zgody do podpisania i wykonania Umowy;  

 Umowa została zawarta i podpisana przez Wydzierżawiającego w sposób prawidłowy 

oraz stanowi ważne i wiążące zobowiązanie Wydzierżawiającego wykonalne w 

stosunku do niego; 
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 posiada prawo własności do Nieruchomości Niezabudowanej; 

 nie są mu znane ograniczenia w wydzierżawieniu Nieruchomości Niezabudowanej, w 

szczególności nie została ona wydzierżawiona ani oddana w użytkowanie osobom 

trzecim; 

 według swojej najlepszej wiedzy Nieruchomość Niezabudowana nie jest obciążona 

żadnymi innymi prawami osób trzecich ani nie jest przedmiotem żadnych takich praw 

ani stosunków zobowiązaniowych; 

 Nieruchomość Niezabudowana ani żadna jej część nie jest wpisana do rejestru 

zabytków; 

 Nieruchomość Niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego; 

 posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy o 

Przeciwdziałaniu Nadmiernym Opóźnieniom. 

4. OŚWIADCZENIA DZIERŻAWCY 

4.1 Dzierżawca oświadcza, że: 

 osoby reprezentujące Dzierżawcę posiadają wszelkie wymagane uprawnienia, 

upoważnienia i zgody do podpisania i wykonania Umowy;  

 Umowa została zawarta i podpisana przez Dzierżawcę w sposób prawidłowy oraz 

stanowi ważne i wiążące zobowiązanie Dzierżawcy wykonalne w stosunku do niego; 

 nie utracił osobowości prawnej, nie została ogłoszona jego upadłość ani nie ma 

podstaw do jej ogłoszenia, nie został postawiony w stan likwidacji, nie toczy się 

wobec niego postępowanie upadłościowe, naprawcze ani układowe i nie jest 

związany żadnym pozostającym w mocy układem z wierzycielami, a ponadto nie 

został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub o otwarcie postępowania 

naprawczego, układowego lub likwidacyjnego i nie zachodzą przesłanki do wszczęcia 

powyższych postępowań; [postanowienie do modyfikacji w zależności od formy 

prawnej Dzierżawcy] 

 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednimi środkami 

finansowymi, aby zagospodarować Nieruchomość Niezabudowaną i prowadzić 

Działalność; 

 nie jest niewypłacalny ani niezdolny do wykonywania swych zobowiązań w terminie 

ich wymagalności i nie zachodzi ryzyko jego niewypłacalności; 

 nie toczą się przeciwko niemu ani z jego udziałem postępowania sądowe ani 

administracyjne, które mogłyby w przyszłości zagrozić prawidłowemu prowadzeniu 

Działalności; 

 znany jest mu stan techniczny Nieruchomości Niezabudowanej oraz uwarunkowania 

prowadzenia Działalności, w związku z czym i nie będzie z tego tytułu zgłaszał 

żadnych roszczeń wobec Wydzierżawiającego, w szczególności nie będzie żądał 

obniżenia Czynszu; 

 posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy o 

Przeciwdziałaniu Nadmiernym Opóźnieniom. 
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5. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY 

5.1 Dzierżawca będzie prowadził Działalność, zgodną z przedstawioną Ofertą w okresie, co 

najmniej, od 1 maja do 30 września każdego roku obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem 

pkt. 9.3 zdanie drugie. 

5.2 Dzierżawca jest uprawniony do: 

 używania Nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem, zasadami określonymi w 

Umowie, w celu prowadzenia Działalności, w tym zagospodarowania Nieruchomości 

Niezabudowanej, zgodnie z Ofertą: 

 wyłącznego korzystania z Nieruchomości i podejmowania wszelkich decyzji 

związanych z takim korzystaniem, z zastrzeżeniem postanowień Umowy; 

 dokonywania zgłoszeń Obiektu jako tymczasowego obiektu budowlanego 

niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki, o którym mowa w 

art. 29 ust. 1 pkt 7 Prawa Budowlanego, z zastrzeżeniem zachowania okresu 21 dni, o 

którym mowa w art. 30 ust. 5 Prawa Budowlanego. 

5.3 Wydzierżawiający oświadcza, że zawarcie Umowy upoważnia Dzierżawcę do złożenia w 

organach administracji architektoniczno-budowlanej oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 Prawa 

Budowlanego w zakresie zgłoszenia budowy tymczasowych obiektów budowlanych 

niepołączonych trwale z gruntem. Oświadczenie nie upoważnia Dzierżawcy do złożenia 

wniosku określonego w art. 37a Prawa Budowlanego. 

5.4 Dzierżawca jest zobowiązany do: 

 terminowej zapłaty Czynszu; 

 używania Nieruchomości zgodnie z przepisami prawa, jej przeznaczeniem, zasadami 

określonymi w Umowie, Ofercie, Zarządzeniu oraz Informatorze; 

 ponoszenia wszelkich nakładów i kosztów związanych z zagospodarowaniem 

Nieruchomości oraz prowadzeniem Działalności; 

 wykonywania wszystkich obowiązków administracyjnoprawnych i ponoszenia 

wszystkich opłat administracyjnych i skarbowych związanych z prowadzeniem 

Działalności, w tym podatku od nieruchomości; w sytuacji nałożenia na 

Wydzierżawiającego jakiegokolwiek obowiązku w bezpośrednim związku z 

prowadzeniem Działalności w Okresie Obowiązywania Umowy Dzierżawca 

zobowiązuje się wstąpić, na żądanie Wydzierżawiającego, w przedmiotowe 

postępowanie na prawach strony oraz ponieść wszelkie koszty z nim związane, w tym 

kary nałożone przez właściwy organ; 

 niezwłocznej naprawy na własny koszt przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem 

Wydzierżawiającego, wszelkich szkód wyrządzonych przez Dzierżawcę, jego 

wykonawców, dostawców, pracowników, zleceniobiorców, klientów na lub w 

Nieruchomości, w tym znaków geodezyjnych, nawierzchni, dróg, ścieżek 

rowerowych, trawników, wyposażenia bulwaru (ławki, kosze); 

 zapewnienia dostępu do Nieruchomości wykonawcy prac w zakresie określonym w 

pkt. 12.2 oraz Wydzierżawiającemu w zakresie prawa kontroli zgodnie z pkt. 14; 
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 bezpłatnego udostępniania Wydzierżawiającemu Nieruchomości w celu realizacji 

przez Wydzierżawiającego kampanii edukacyjno-ekologicznej w wymiarze nie 

większym niż 30 dni w roku kalendarzowym lub bezpłatnego udostępnienia 

Nieruchomości na działania m.st. Warszawy, po uprzednim co najmniej 14-dniowym 

powiadomieniu Dzierżawcy, nie częściej niż raz na miesiąc, każdorazowo na 

maksymalny okres do 3 dni, z zastrzeżeniem, że takie udostępnienie Nieruchomości 

nie może zakłócać należytej realizacji Programu, w tym ustalonych uprzednio przez 

Wydzierżawiającego terminów (dat) określonych działań, wynikających z realizacji 

Programu; 

 przestrzegania prawa, w tym przepisów prawa miejscowego, w szczególności Prawa 

Budowlanego, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, uchwały nr 

LXV/2148/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 

2022 r. poz. 6598), przepisów sanitarnych, porządkowych oraz przepisów 

dotyczących geodezyjnej ewidencji i uzgadniania dokumentacji projektowych sieci 

uzbrojenia terenu;  

 utrzymywania czystości i porządku na Nieruchomości oraz nieskładowania odpadów 

na terenie Nieruchomości;  

 zagospodarowania odpadów, w tym odpadów powstałych w wyniku 

zagospodarowania Nieruchomości, w tym budowy Obiektu, w sposób zgodny z 

prawem; 

 zawarcia z właściwymi podmiotami umów na wywóz śmieci i nieczystości (w tym 

produkcyjnych) oraz złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

Dzierżawca przedłoży w terminie 7 dni od ich zawarcia/złożenia (w przypadku 

wygaśnięcia umowy/ obowiązku złożenia nowej deklaracji, Dzierżawca dostarczy 

kopię nowego dokumentu w terminie 7 dni od momentu jej zawarcia/złożenia); 

 zabezpieczenia przeciwpożarowego Nieruchomości; 

 zabezpieczenia istniejących na Nieruchomości znaków osnowy geodezyjnej oraz 

wznowienia ich w przypadku zniszczenia; 

 respektowania zasad porządku domowego wynikających ze społeczno-gospodarczego 

przeznaczenia Nieruchomości; 

 uzyskania wymaganych prawem zaświadczeń i zezwoleń niezbędnych do 

prowadzenia Działalności i przestrzegania ich, w tym: 

(i) dokonania zgłoszenia Obiektu jako tymczasowego obiektu budowlanego 

niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki, o którym 

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7 Prawa Budowlanego;  

(ii) uzyskania decyzji o zwolnieniu z zakazów przewidzianych w art. 77 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne od właściwego organu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;  

(iii) uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – w przypadku 

zamiaru podawania i sprzedaży napojów alkoholowych; oraz  
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dostarczenia kopii takich dokumentów Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od dnia 

ich uzyskania; 

 ubezpieczenia na własny koszt swojego mienia znajdującego się na Nieruchomości od 

szkód, które mogą wystąpić, a w szczególności od zalania, kradzieży, dewastacji i 

pożaru przez cały Okres Obowiązywania Umowy i zachowania ciągłości ubezpieczenia 

w tym okresie; poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentu 

ubezpieczenia oraz dowodu uiszczenia składek Dzierżawca przedłoży w terminie 7 dni 

od dnia zawarcia Umowy (w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w Okresie 

Obowiązywania Umowy, Dzierżawca dostarczy kopię nowego dokumentu 

ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składek, poświadczonych za zgodność z 

oryginałem, w terminie 7 dni od momentu jej zawarcia);  

 posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w 

zakresie Działalności prowadzonej na Nieruchomości przez cały Okres 

Obowiązywania Umowy; poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentu 

ubezpieczenia oraz dowodu uiszczenia składek Dzierżawca przedłoży w terminie 7 dni 

od dnia zawarcia Umowy (w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w Okresie 

Obowiązywania Umowy, Dzierżawca dostarczy kopię nowego dokumentu 

ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składek, poświadczonych za zgodność z 

oryginałem, w terminie 7 dni od momentu jej zawarcia); 

 utrzymanie w należytym stanie urządzeń znajdujących się na Nieruchomości (w dniu 

wydania Nieruchomości Niezabudowanej) oraz dokonywania własnym kosztem 

remontów niezbędnych do zachowania ich w stanie niepogorszonym; 

 bezzwłoczne, nie później niż w ciągu 24 godzin, powiadomienie Wydzierżawiającego 

o wszelkich szkodach na lub w Nieruchomości zauważonych przez Dzierżawcę i 

podjęcia wszelkich działań w celu zredukowania poziomu szkód (w przypadku, jeśli 

Dzierżawca nie powiadomi Wydzierżawiającego o szkodzie, Wydzierżawiający może 

wystąpić do Dzierżawcy z roszczeniem z tytułu szkód wynikłych z niepowiadomienia 

na zasadach opisanych w tym punkcie) z zastrzeżeniem pkt. 5.4(e); 

 utrzymania zieleni znajdującej się na Nieruchomości Niezabudowanej w dniu jej 

wydania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Informatorze. 

5.5 Dodatkowo, Dzierżawca jest zobowiązany do: 

a) zawarcia umów na dostawę mediów niezbędnych do prowadzenia Działalności oraz 

dostarczenia kopii tych umów Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia;  

b) przestrzegania poziomu dźwięku określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przy 

stosowaniu urządzeń nagłaśniających; 

c) przestrzegania stref oddziaływania akustycznego wyznaczonych zgodnie z wykonaną 

analizą akustyczną oddziaływania Obiektu stanowiącą załącznik do Oferty oraz 

obowiązujących przepisów prawa dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku, co oznacza niedopuszczenie do emisji dźwięku z terenu dzierżawionego poza 

wyznaczoną strefą oddziaływania akustycznego,; 
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d) korzystania wyłącznie z urządzeń nagłaśniających, które są wygłuszone akustycznie w 

sposób zapewniający dotrzymanie następującej wartości poziomu dźwięku zmierzonej w 

strefie referencyjnej: poziom dźwięku zmierzony w strefie referencyjnej emiterów 

dźwięku z krokiem 1 sekunda nie może przekroczyć wartości LAeq= 90dB i wartości LCeq 

= 95 dB mierzonej w strefie referencyjnej emitera dźwięku, tj. w odległości 3-4 m w 

czasie działania instalacji nagłaśniającej; 

e) wyznaczenia strefy referencyjnej emiterów dźwięku spełniającej warunki:  

‒ położenie strefy referencyjnej powinno zapewnić dotrzymanie standardów 

akustycznych na terenach chronionych znajdujących się w otoczeniu; 

‒ położenie referencyjnego punktu pomiarowego powinno umożliwić jednoznaczny 

pomiar wartości maksymalnych poziomu dźwięku określonych w pkt. d); 

f) korzystania z obiektów nagłaśniających, w tym sceny i urządzenia, wyposażonych w 

instalacje zapewniające dotrzymanie wartości poziomu dźwięku zmierzonego w strefie 

referencyjnej;  

g) przekazywania danych pomiarowych w czasie rzeczywistym do systemu, który zostanie 

udostępniony przez Wydzierżawiającego (zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w 

załączniku nr 8.) zawierających rejestrację wyników ciągłych, jednosekundowych 

pomiarów wartości LAeq i wartości LCeq mierzonych w punkcie referencyjnym 

określonym w lit. d., za pomocą miernika poziomu dźwięku klasy 1, posiadającego ważne 

świadectwo wzorcowania; 

h) zapewnienia całodobowej ochrony Nieruchomości Zabudowanej; 

i) zapewnienia stałego nadzoru co najmniej 1 pracownika obsługi nad Nieruchomością 

Zabudowaną 24 godziny na dobę oraz stałego kontaktu z Wydzierżawiającym; 

j) pilnowania, aby na teren Nieruchomości Zabudowanej nie były wnoszone (oraz 

niedopuszczanie, aby pozostawały na terenie, jeśli zostaną wniesione) jakiekolwiek 

niebezpieczne materiały, których posiadanie jest zabronione przez prawo; 

k) usunięcia Obiektu zgodnie z treścią zgłoszenia Obiektu jako tymczasowego obiektu 

budowlanego niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki, o którym 

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7 Prawa Budowlanego oraz wyrównania i uprzątnięcia terenu; 

l) nieskładania wniosku w trybie art. 37a Prawa Budowlanego; 

m) nie grodzenia terenu Nieruchomości,  

n) zabezpieczenia Obiektu, urządzeń, wyposażenia i innych naniesień będących własnością 

Dzierżawcy lub poczynionych przez Dzierżawcę znajdujących się na Nieruchomości na 

czas przejścia wód wezbraniowych, do demontażu Obiektu, wyposażenia i innych 

naniesień będących własnością Dzierżawcy lub poczynionych przez Dzierżawcę 

znajdujących się na Nieruchomości w przypadku prognozowania stanów wód w Wiśle 

równej i powyżej ……… cm (dla każdej nieruchomości zostanie ustalona wysokość 

indywidualnie) na wodowskazie Warszawa Port lub na każde wezwanie 

Wydzierżawiającego oraz ich ponownego niezwłocznego posadowienia na 

Nieruchomości, po przejściu wód lub odwołaniu zagrożenia przez Wydzierżawiającego; 

o) gruntownego oczyszczenia Nieruchomości Zabudowanej i Obszaru Oddziaływania w 

przypadku przejścia wód wezbraniowych; 
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p) utrzymywanie Obiektu w sprawności technicznej wymaganej przepisami prawa (w tym 

przeprowadzanie odpowiednich działań w zakresie konserwacji); 

q) przestrzeganie ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19; 

r) po upływie pierwszego roku Okresu Obowiązywania Umowy przedkładania do dnia 15 

kwietnia każdego roku Programu zgodnego z wymogami określonymi w Informatorze. 

s) współpracy z Wydzierżawiającym w celu zapewnienia należytego wykonywania Umowy i 

działania w dobrej wierze przy wykonywaniu swoich praw i obowiązków; 

5.6 W zakresie Obszaru Oddziaływania Działalności Dzierżawca będzie przestrzegał Zarządzenia, 

w szczególności w zakresie utrzymania porządku i czystości.  

5.7 Wzniesienie jakichkolwiek obiektów i innych urządzeń, trwale lub nietrwale związanych z 

gruntem, innych niż Obiekt, wymaga pisemnej zgody Wydzierżawiającego, poprzedzonej 

uzyskaniem opinii komórki organizacyjnej właściwej do spraw architektury i budownictwa. 

Zgoda Wydzierżawiającego nie zwalnia Dzierżawcy z obowiązku uzyskania wymaganych 

prawem zgód, pozwoleń, zezwoleń i uzgodnień.  

5.8 Strony potwierdzają, że: 

 Dzierżawca zagospodaruje Nieruchomość (w tym pozyska niezbędne decyzje 

administracyjne) we własnym imieniu i na swoją rzecz,  

 będzie utrzymywał Nieruchomość w Okresie Obowiązywania Umowy w stanie 

przydatnym do umówionego użytku na własny koszt, 

 Działalność będzie prowadzana przez Dzierżawcę w imieniu własnym i na swoją rzecz 

– Dzierżawcy nie przysługuje do Wydzierżawiającego roszczenie o obniżenie Czynszu, 

jeśli Działalność nie osiągnie zakładanego przez Dzierżawcę poziomu rentowności. 

5.9 Wysokość ani charakter nakładów poniesionych na zagospodarowanie Nieruchomości przez 

Dzierżawcę, w tym posadowienie Obiektu, nie będzie stanowić podstawy do domagania się 

przez Dzierżawcę zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po upływie Okresu Umowy Dzierżawy, 

jak również do zgłaszania przez Dzierżawcę jakichkolwiek innych roszczeń wobec 

Wydzierżawiającego po rozwiązaniu albo wygaśnięciu Umowy. 

5.10 Po rozwiązaniu albo wygaśnięciu Umowy Dzierżawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia 

z tytułu nakładów dokonanych przez niego w Okresie Obowiązywania Umowy na 

Nieruchomości, w tym budowy Obiektu. Dzierżawca zrzeka się wszelkich ewentualnych 

roszczeń z tego tytułu i zobowiązuje się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w przyszłości, a co 

za tym idzie, Dzierżawca oświadcza, że nie będzie dochodził przed sądem bądź innym organem 

orzekającym zapłaty z tego tytułu.  

5.11 Dzierżawcy ponoszą wobec Wydzierżawiającego odpowiedzialność solidarną za wszelkie 

zobowiązania wynikające z Umowy1.  

 
1 Dotyczy sytuacji, w której po stronie Dzierżawcy występuje kilka podmiotów łącznie, np. konsorcjum, 
spółka cywilna. 
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6. PRAWA I OBOWIĄZKI WYDZIERŻAWIAJĄCEGO 

6.1 Wydzierżawiający ma prawo kontroli sposobu wykonywania Umowy, w szczególności w 

zakresie stanu technicznego Nieruchomości oraz przestrzegania dopuszczalnego poziomu 

hałasu. 

6.2 Wydzierżawiający jest zobowiązany do: 

 wydania Nieruchomości Niezabudowanej; 

 niepodejmowania działań, które mogłyby skutkować naruszeniem prawa Dzierżawcy 

do wyłącznego korzystania z Nieruchomości, z zastrzeżeniem postanowień Umowy; 

 współpracy z Dzierżawcą w celu zapewnienia należytego wykonywania Umowy i 

działania w dobrej wierze przy wykonywaniu swoich praw i obowiązków.  

7. WYDANIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ DZIERŻAWCY 

7.1 Wydanie Nieruchomości Niezabudowanej przez Wydzierżawiającego nastąpi niezwłocznie na 

podstawie podpisanego protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.  

7.2 W dniu przekazania Nieruchomości Niezabudowanej ryzyka związane z posiadaniem 

Nieruchomości oraz utrzymywaniem jej w stanie zgodnym z obowiązującymi przepisami 

prawa przechodzą na Dzierżawcę. 

8. MEDIA 

8.1 Wydzierżawiający wyraża zgodę na odpłatne korzystanie przez Dzierżawcę z przyłączy 

instalacji […] o numerach liczników/podliczników […] znajdujących się w obrębie 

Nieruchomości, na poniższych warunkach:  

a) w dniu wydania Nieruchomości Strony dokonają protokolarnego spisania stanu 

liczników i podliczników w/w mediów; 

b) celem rozliczenia kosztów zużycia i dystrybucji […] przez Dzierżawcę, w ramach 

czynności wydania i zwrotu Nieruchomości po zakończeniu Okresu Obowiązywania 

Umowy, Strony dokonają protokolarnego spisu stanu liczników i podliczników w/w 

mediów; 

c) Dzierżawca ma prawo wziąć udział w dokonaniu odczytów liczników/podliczników, a 

jego niestawiennictwo nie stanowi przeszkody do sprawdzenia stanu 

liczników/podliczników. Wydzierżawiający poinformuje Dzierżawcę za 

pośrednictwem poczty e-mail na adres: […] oraz telefonicznie na nr […] z co najmniej 

2-dniowym wyprzedzeniem o terminie dokonania odczytu; 

d) ustalenie i rozliczenie kosztów zużycia i dystrybucji […] będzie następowało zgodnie z 

fakturą wystawioną przez dostawcę mediów dla aktualnego okresu rozliczeniowego; 

e) Strony zgodnie oświadczają, że rozliczenie kosztów zużycia i dystrybucji […] objętych 

Umową będzie następować na podstawie faktur wystawionych przez 

Wydzierżawiającego dla aktualnego okresu rozliczeniowego; 

f) zapłata należności dokonywana będzie przelewem w ciągu 30 dni od daty 

wystawienia faktury na konto bankowe w niej wskazane. Za termin zapłaty będzie 

uważany dzień wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego 

wskazany w fakturze; 
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g) w razie opóźnienia w zapłacie należności za zużycie i dystrybucję […], 

Wydzierżawiający naliczy odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach 

handlowych oraz kwoty, o której mowa w pkt. 9.10; 

h) w przypadku korzystania przez Dzierżawcę z przyłącza, o którym mowa powyżej bez 

tytułu prawnego, Dzierżawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych ze 

zużyciem i dystrybucją energii elektrycznej w okresie od dnia wygaśnięcia lub 

rozwiązania Umowy do dnia protokolarnego przekazania przyłączy; 

i) Strony oświadczają i potwierdzają, że Wydzierżawiający nie jest producentem ani 

dostawcą […] dla Dzierżawcy, w związku z czym nie będzie naliczać marży na kwotach 

zafakturowanych przez dostawców energii elektrycznej, nie ponosi też jakiejkolwiek 

odpowiedzialności za jej dostawy dla Dzierżawcy, w szczególności za jej jakość, 

terminowość i dostępność, a rola Wydzierżawiającego ograniczona jest do 

udostępnienia przyłączy; 

j) w przypadku powstania awarii przyłączy z winy Dzierżawcy lub osób przez niego 

dopuszczonych do korzystania z przyłącza, Dzierżawca poniesie całkowity koszt 

usunięcia awarii. W pozostałych przypadkach koszty usunięcia awarii przyłącza 

ponosi Wydzierżawiający. 

9. CZYNSZ 

9.1 W okresie od 1 maja do 30 września każdego roku obowiązywania Umowy miesięczny Czynsz 

będzie wynosił […] netto […] zł (słownie: […]), który zostanie każdorazowo powiększony o 

należny podatek VAT obowiązujący w dacie wystawienia faktury. Na dzień zawarcia Umowy 

podatek od towarów i usług wynosi: […], a kwota Czynszu brutto wynosi: […] 

9.2 W okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku obowiązywania Umowy miesięczny  

Czynsz będzie wynosił […] netto […] zł (słownie: […]), który zostanie każdorazowo 

powiększony o należny podatek VAT obowiązujący w dacie wystawienia faktury. Na dzień 

zawarcia Umowy podatek od towarów i usług wynosi: […], a kwota Czynszu brutto wynosi: 

[…]. 

9.3 W przypadku prowadzenia Działalności na Nieruchomości w okresie od 1 października do 30 

kwietnia, Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty miesięcznego Czynszu określonego w 

pkt. 9.1. Dzierżawca do 31 sierpnia każdego roku obowiązywania Umowy, powiadomi 

Wydzierżawiającego o decyzji w zakresie prowadzenia Działalności na Nieruchomości w 

okresie od 1 października do 30 kwietnia. W przypadku niezawiadomienia 

Wydzierżawiającego w powyższym terminie, Dzierżawca będzie uiszczać Czynsz w wysokości 

określonej w pkt. 9.1. 

9.4 Opóźnienia w rozpoczęciu Działalności w stosunku do terminu, o którym mowa w pkt. 5.1, 

nie uprawniają Dzierżawcy do odmowy płatności przez Dzierżawcę Czynszu wskazanego w 

pkt. 9.1 lub żądania jego obniżenia, z wyłączeniem zajścia przypadku Siły Wyższej.  

9.5 Czynsz za niepełne miesiące dzierżawy, w szczególności w razie zawarcia Umowy w czasie 

trwania danego miesiąca kalendarzowego bądź w przypadku wygaśnięcia albo rozwiązania 

Umowy przed upływem kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego, zostanie naliczony 

proporcjonalnie do okresu dzierżawy w danym miesiącu, przy czym przyjmuje się, że Czynsz 

za każdy dzień będzie liczony wg następującego wzoru: 1 ÷ 30 dni × kwota Czynszu brutto za 

cały dany miesiąc. 



13 
 

9.6 Dzierżawca będzie dokonywał wpłaty z tytułu Czynszu z góry przelewem na rachunek 

bankowy m.st. Warszawy: 38 1030 1508 0000 0005 5110 7019 Citi Handlowy Bank Handlowy 

w Warszawie, w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca, bez odrębnego wezwania, 

niezależnie od terminu doręczenia faktury, przy czym pierwszą wpłatę z tytułu Czynszu należy 

wnieść przelewem w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 

9.7 Przy dokonywaniu wpłat należy podać numer Umowy. 

9.8 Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego. 

9.9 Strony niniejszym oświadczają, że w odniesieniu do Umowy zastosowania nie ma art. 700 

Kodeksu Cywilnego. W przypadku opóźnienia w zapłacie Czynszu Wydzierżawiający naliczy 

odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.  

9.10 Wydzierżawiający zastrzega, że od dnia nabycia uprawnienia do odsetek ustawowych za 

opóźnienie w transakcjach handlowych przysługuje Wydzierżawiającemu od Dzierżawcy, bez 

wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość 

kwoty:  

 40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5 000 złotych,  

 70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5 000 złotych, ale 

niższa niż 50 000 złotych,  

 100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 

złotych,  

przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie 

pieniężne stało się wymagalne (art. 10 ust. 1 i ust. 1a Ustawy o Przeciwdziałaniu Nadmiernym 

Opóźnieniom).  

9.11 W przypadku korzystania z Nieruchomości bez tytułu prawnego, Dzierżawca zobowiązuje się 

do zapłaty Wydzierżawiającemu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Nieruchomości 

w wysokości dwukrotnej kwoty Czynszu brutto, naliczanego zgodnie z pkt. 9.1 lub 9.2 lub 9.3 

zaktualizowanego zgodnie z pkt. 9.13, płatnego w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca 

kalendarzowego, następującego po miesiącu bezumownego korzystania z Nieruchomości, za 

okres od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy do dnia protokolarnego zwrotu 

Nieruchomości, wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w 

transakcjach handlowych w przypadku opóźnienia w terminie jego płatności. Strony zgodnie 

oświadczają, że korzystanie przez Dzierżawcę z Nieruchomości w powyższym okresie nie 

oznacza przedłużenia Umowy na podstawie art. 674 Kodeksu Cywilnego.  

9.12 Dzierżawca nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń z Czynszu jakichkolwiek 

wierzytelności przysługujących względem m.st. Warszawy.  

9.13 Czynsz może być aktualizowany raz w roku kalendarzowym, w IV kwartale, z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia następnego roku, według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego 

roku, O nowej stawce czynszu Dzierżawca/y będą informowani w formie pisemnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego, doręczanego zgodnie z pkt. 18. Zaktualizowana stawka 

czynszu wiąże strony, gdy Dzierżawcy nie dokonają, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

pisemnego oświadczenia, wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
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wypowiedzenia. Aktualizacja Czynszu, o której mowa w zdaniach poprzedzających nie 

stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu.  

10. ZABEZPIECZENIE  

10.1 Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania Czynszu i innych roszczeń 

Wydzierżawiającego wynikających z Umowy, w tym kar umownych, Dzierżawca zobowiązuje 

się uiścić kaucję pieniężną w kwocie równej dwukrotnej wysokości miesięcznego Czynszu 

brutto określonego w pkt. 9.1, tj. […] zł (słownie: […]) oraz kwotę ………….zł (słownie: 

…………….. złotych) z tytułu wydania ….. identyfikatora/ów na warunkach określonych w 

Zasadach poruszania się pojazdami mechanicznymi po parkach/bulwarach, stanowiących 

Załącznik nr […] do Umowy. 

10.2 Na poczet kaucji, o której mowa w pkt. 10.1, Wydzierżawiający zalicza wadium w wysokości 

[…] zł (słownie: […] złotych) wpłacone przez Dzierżawcę w ramach Przetargu.  

10.3 Dzierżawca zobowiązuje się do uiszczenia kwoty brakującej do pełnej wysokości kaucji, 

określonej w pkt 10.1, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy na rachunek bankowy 

Wydzierżawiającego: 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035 Citi Handlowy Bank Handlowy w 

Warszawie. 

10.4 Wydzierżawiający może w każdym czasie dokonać potrącenia z kaucji należności z tytułu 

zaległości w uiszczaniu Czynszu oraz innych niewymagalnych roszczeń Wydzierżawiającego 

wynikających z Umowy bez konieczności składania oświadczenia o potrąceniu (potrącenie 

umowne), na co Dzierżawca wyraża zgodę. Wydzierżawiający prześle Dzierżawcy dokument 

księgowy określający wysokość i podstawę swoich wierzytelności wynikających z Umowy 

wraz z informacją o dokonaniu potrącenia, z wyłączeniem zaległości czynszowych. Jeżeli nie 

będzie możliwym potrącenie całości kwoty wierzytelności Wydzierżawiającego, Dzierżawca 

jest zobowiązany do zapłaty pozostałej po ich potrąceniu kwoty w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania dokumentu, o którym mowa w zdaniu drugim powyżej, doręczanego zgodnie z 

pkt. 18. 

10.5 W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.4, Dzierżawca zobowiązuje się uzupełnić kaucję do 

wysokości określonej w pkt. 10.1, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania 

od Wydzierżawiającego, doręczanego zgodnie z postanowieniami z pkt. 18. 

10.6 Jeżeli Wydzierżawiający nie dokona potrącenia umownego wierzytelności wynikających z 

Umowy, Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty tych wierzytelności w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania dokumentu księgowego określającego ich wysokość i podstawę doręczanego 

zgodnie z pkt. 18. 

10.7 W Okresie Obowiązywania Umowy Dzierżawca nie może żądać pokrycia swoich zobowiązań z 

wpłaconej kaucji. 

10.8 W przypadku wyrażenia przez Wydzierżawiającego zgody, o której 11.1, Dzierżawca 

zobowiązuje się uzupełnić kaucję określoną w pkt. 10.1 do kwoty obliczonej zgodnie z 

pkt.11.2 w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej zgody od Wydzierżawiającego, 

doręczonej zgodnie z pkt. 18. 

10.9 Niewykorzystana kaucja zostanie zwrócona Dzierżawcy po zakończeniu Okresu 

Obowiązywania Umowy i po dokonaniu protokolarnego zwrotu Nieruchomości w stanie 

niepogorszonym i uporządkowanym. Zwrot kaucji nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia 

pisemnego wniosku o zwrot kaucji na rachunek wskazany we wniosku. 
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10.10 Wyceny ewentualnych szkód powstałych na lub w Nieruchomości, w tym wynikających z 

nieprzywrócenia Nieruchomości do pierwotnego stanu z dnia wydania Nieruchomości 

Niezabudowanej dokona Wydzierżawiający, a kwota ta zostanie potrącona z kaucji. Wycena 

ta będzie wiążąca dla Dzierżawcy. Jeżeli nie będzie możliwym potrącenie całości kwoty 

wierzytelności Wydzierżawiającego, Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty pozostałej po ich 

potrąceniu kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej, doręczonej zgodnie z 

postanowieniami pkt. 18.  

10.11 Dzierżawca zobowiązuje się do poddania rygorowi egzekucji z art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 KPC, co do 

obowiązku zapłaty: czynszu dzierżawnego, czynszu dzierżawnego zaktualizowanego zgodnie z 

pkt 9.13 lub podwyższonego zgodnie z pkt. 11.2odsetek ustawowych za opóźnienie w 

transakcjach handlowych, innych opłat wynikających z Umowy, obowiązku zwrotu 

Nieruchomości po zakończeniu Okresu Obowiązywania Umowy bądź w razie jej rozwiązania 

lub wygaśnięcia, co do obowiązku zapłaty rekompensaty, o której mowa w pkt 9.10 oraz co 

do obowiązku zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 9.11, co do obowiązku zapłaty 

kar umownych wynikających z Umowy wraz z odsetkami za opóźnienie, zgodnie 

z oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

10.12 Oświadczenie złożone w formie aktu notarialnego i doręczone Wydzierżawiającemu w 

terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, stanowi warunek jej skutecznego zawarcia. Przez 

doręczenie rozumie się doręczenie dokonane zgodnie z postanowieniami pkt. 18, przy czym 

na potrzeby niniejszego punktu doręczenie uznaje się za dokonane w dniu wpływu 

oświadczenia do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, a w przypadku wysłania aktu notarialnego 

przesyłką poleconą, datą jego doręczenia będzie data stempla pocztowego. 

11. PODDZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI  

11.1 Bez uprzedniej, pisemnej zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może oddać 

Nieruchomości osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani jej poddzierżawiać lub wynająć, 

jak też rozporządzać Nieruchomością w inny sposób.  

11.2 Wydzierżawiający może wyrazić zgodę na poddzierżawę, wynajem lub inne rozporządzenie 

na rzecz osoby trzeciej, o ile Dzierżawca zamierza udostępnić w Okresie Obowiązywania 

Umowy: 

 nie więcej niż 50% powierzchni Nieruchomości wyłącznie na cel tożsamy z 

Działalnością - w takim wypadku Czynsz zostanie podwyższony o 50% w stosunku do 

stawki Czynszu netto określonej w pkt. 9.1, z uwzględnieniem aktualizacji na 

zasadach wskazanych w pkt. 9.13. 

 nie więcej niż 20% powierzchni Nieruchomości na cel inny niż Działalność, z 

zastrzeżeniem lit. c) - w takim wypadku Czynsz zostanie podwyższony o 50% w 

stosunku do stawki Czynszu netto określonej w pkt 9.1, z uwzględnieniem aktualizacji 

na zasadach wskazanych w pkt. 9.13; 

 część Nieruchomości w celu umieszczenia nośnika reklamy, przy czym nośnik nie 

może mieć większej powierzchni niż 1% powierzchni Nieruchomości Niezabudowanej 

- w takim wypadku, Czynsz zostanie podwyższony o 50% w stosunku do stawki 

Czynszu netto określonej w pkt 9.1, z uwzględnieniem aktualizacji na zasadach 

wskazanych w pkt. 9.13; 
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 część Obiektu - w takim wypadku Czynsz zostanie podwyższony o 50% w stosunku do 

stawki wskazanej w pkt. 9.1, z uwzględnieniem aktualizacji na zasadach wskazanych 

w pkt. 9.13.  

11.3 Jakakolwiek umowa zawierana przez Dzierżawcę z osobą trzecią nie może być zawarta na 

okres dłuższy niż okres, na który została zawarta Umowa.  

11.4 Rozwiązanie bądź wygaśnięcie Umowy przed upływem okresu, na który została zawarta, jest 

równoznaczne z cofnięciem zgody Wydzierżawiającego, o której mowa w pkt 11.1. 

11.5 Dzierżawca zobowiązuje się do wprowadzenia w umowie, na zawarcie której uzyskał zgodę 

Wydzierżawiającego, postanowienia, zgodnie z którym umowa ta ulegnie rozwiązaniu, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy przed 

upływem okresu, na który została zawarta.  

11.6 Podwyższenie Czynszu, o którym mowa w pkt. 11.2 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

aneksu. 

11.7 Dzierżawca dostarczy Wydzierżawiającemu kopie zawartych umów, o których mowa w 

niniejszym punkcie w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.  

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

12.1 Dzierżawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody 

dotyczące mienia lub zdrowia i życia ludzkiego powstałe w Okresie Obowiązywania Umowy 

na lub w Nieruchomości. 

12.2 Dzierżawca zobowiązuje się do udostępnienia Nieruchomości w razie konieczności 

wykonywania prac konserwacyjnych, remontów oraz w przypadku awarii infrastruktury 

technicznej przebiegającej przez Nieruchomość.  

12.3 Niezbędny zasięg terenu w przypadkach, o których mowa w pkt. 12.1, określa wykonawca 

ww. prac. 

12.4 Dzierżawcy nie przysługuje od Wydzierżawiającego jakiekolwiek odszkodowanie z tytułu 

wykonywania prac niezbędnych do utrzymania Nieruchomości w stanie przydatnym do 

umówionego użytku. Wykonywanie wskazanych prac nie stanowi również podstawy do 

obniżenia wysokości Czynszu. 

12.5 Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za jakiekolwiek szkody powstałe w 

wyniku awarii sieci ciepłowniczej, wysokiego napięcia i innych urządzeń znajdujących się na 

nieruchomości, chyba że awaria powstanie z jego winy. 

12.6 Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wady fizyczne i prawne 

nieruchomości, o których istnieniu nie wiedział w chwili zawarcia umowy pomimo 

zachowania należytej staranności. 

12.7 Nie nalicza się czynszu dzierżawnego za dni, w których z powodu wysokich stanów wód rzeki 

Wisły korzystanie z Nieruchomości nie będzie możliwe, tj. przy stanach wód  o których mowa 

w pkt. 5.5 lit. n. 

12.8 Dzierżawca w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody na lub w Nieruchomości jest 

zobowiązany do podjęcia działań, o których mowa w pkt 5.4(s) oraz niezwłocznej naprawy na 

własny koszt wszelkich szkód zgodnie z pkt 5.4(e). 
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12.9 W przypadku uszkodzeń nawierzchni drogi rowerowej biegnącej wzdłuż Nieruchomości 

powstałych na skutek jeżdżenia po niej samochodów dostarczających zaopatrzenie na 

potrzeby Działalności prowadzonej przez Dzierżawcę na Nieruchomości, pojazdów 

Dzierżawcy lub pojazdów podmiotów lub osób, z którymi Dzierżawca współpracuje, 

Dzierżawca poniesie koszty naprawy nawierzchni.  

12.10 Wycena ewentualnych szkód powstałych na lub w Nieruchomości dokonywana jest na 

zasadach określonych w pkt. 10.10. 

13. KARY UMOWNE 

13.1 W przypadku: 

a) każdej zmiany sposobu zagospodarowania Nieruchomości, w szczególności 

nieuprawnionego korzystania z terenu poza obszarem Nieruchomości, braku właściwych 

oznaczeń strefy, w której dopuszczalne jest spożywanie alkoholu, ulokowania 

dodatkowych obiektów lub urządzeń na terenie nie objętych Ofertą bez pisemnej zgody 

Wydzierżawiającego; 

b) organizowania imprez lub wydarzeń poza wyznaczonymi w Zarządzeniu dniami i 

godzinami; 

c) każdorazowego udokumentowanego naruszenia przez Dzierżawcę dopuszczalnego 

poziomu hałasu określonego w Umowie; 

d) nieprzestrzegania porządku i czystości na Nieruchomości zgodnie z zasadami 

określonymi w Umowie i Zarządzeniu (w tym w zakresie Obszaru Oddziaływania 

Działalności); 

e) wjazdu lub zaparkowania na terenie bulwaru pojazdów Dzierżawcy lub pojazdów 

podmiotów lub osób, z którymi Dzierżawca współpracuje (np. dostawców), bez 

identyfikatorów wydanych przez Wydzierżawiającego; 

f) poruszania się pojazdów Dzierżawcy, pojazdów osób lub podmiotów, za które 

Dzierżawca ponosi odpowiedzialność lub z którymi Dzierżawca współpracuje poza 

obrębem dróg dojazdowych wyznaczonych na zasadach określonych w Zarządzeniu; 

g) umieszczenia, bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego, na obszarze Nieruchomości, 

Obszaru Odziaływania Działalności, napisów i innych oznaczeń oraz szyldów (w tym 

znaków i informacji marketingowych, na które Wydzierżawiający nie wyraził zgody), 

plakatów, neonów, reklam w tym potykaczy, winderów itp.; 

h) naruszenia zakazu reklamy produktów określonych w Zarządzeniu (reklamowania 

wyrobów alkoholowych i tytoniowych oraz środków psychoaktywnych); 

i) niewykonania obowiązków określonych w pkt. 5.5k), w tym niewyrównania i 

nieuprzątnięcia terenu w każdym roku trwania Umowy,  

j) niedostarczenia Wydzierżawiającemu kopii zgłoszenia budowy Obiektu, w terminie 7 dni 

od daty dokonania zgłoszenia i rozpoczęcia prac budowlanych, 

k)  uszkodzenia drzew w tym przycinki, łamania konarów, przesadzania i  usuwania 

roślinności niskiej bez zgody Wydzierżawiającego, 
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za każde stwierdzone powyżej naruszenie Wydzierżawiający naliczy Dzierżawcy karę umowną 

w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) wraz z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie. 

13.2 W przypadku, gdy Dzierżawca nie rozpocznie Działalności zgodnie z Ofertą, z wyłączeniem 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wydzierżawiający lub zajścia przypadku Siły 

Wyższej, Wydzierżawiający naliczy Dzierżawcy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy 

dzień nie rozpoczęcia/prowadzenia działalności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 

13.3 Łączna wysokość kar umownych naliczonych [w danym roku obowiązywania Umowy], nie 

przekroczy wysokości dwumiesięcznego Czynszu brutto, o którym mowa w pkt 9.1 Umowy, z 

uwzględnieniem aktualizacji na zasadach określonych w pkt. 9.13.  

13.4 W przypadku, gdy w danym roku obowiązywania Umowy suma kar umownych osiągnie limit, 

o którym mowa w pkt. 13.3, Wydzierżawiający będzie mieć prawo rozwiązania Umowy, bez 

okresu wypowiedzenia.  

14. KONTROLE 

14.1 Wydzierżawiający jest uprawniony do przeprowadzania kontroli należytego wykonywania 

Umowy przez Dzierżawcę, o ile nie zakłóci to posadowienia Obiektu ani prowadzenia 

Działalności. Kontrole będą odbywać się po uprzednim uzgodnieniu ich terminu z Dzierżawcą. 

W toku kontroli Wydzierżawiający będzie uprawniony do utrwalania w formie fotograficznej 

stanu Nieruchomości. 

14.2 Po przeprowadzeniu kontroli Wydzierżawiający sporządzi protokół pokontrolny, do którego 

Dzierżawca będzie mógł zgłosić zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.  

15. WYPOWIEDZENIE UMOWY  

15.1 Wydzierżawiający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej i doręczonego zgodnie z pkt 18.3, w 

przypadku: 

a) przeznaczenia przez Wydzierżawiającego Nieruchomości do zbycia;  

b) obowiązku realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przez Wydzierżawiającego;  

c) realizacji przez Wydzierżawiającego lub na jego zlecenie inwestycji publicznych, w 

przypadkach przewidzianych przepisami dotyczącymi samorządu gminnego, 

powiatowego i regulującymi ustrój m.st. Warszawy; 

15.2 Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej i doręczonego zgodnie z pkt 18.3, w 

przypadku: 

a) istnienia zgłoszonych przez osoby trzecie roszczeń dotyczących Nieruchomości; 

b) powzięcia wiadomości o toczących się postępowaniach sądowych, administracyjnych, 

sądowo-administracyjnych dotyczących Nieruchomości lub konieczności realizacji 

orzeczenia dotyczącego zgłoszonych roszczeń. 

15.3 Wydzierżawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
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a) rażącego naruszenia kluczowych postanowień Umowy przez Dzierżawcę, tj. pkt 5.4(o) 

(w zakresie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), 5.4(p), 5.4(q), 5.5k), 

5.5n); 

b) dwumiesięcznego opóźnienia w zapłacie Czynszu, z uwzględnieniem jego aktualizacji 

zgodnie z pkt 9.13 lub podwyższenia zgodnie z pkt. 11.2, jeżeli Dzierżawca, po 

udzieleniu mu w formie pisemnej dodatkowego trzymiesięcznego terminu, nie 

dokona zapłaty zaległego Czynszu, zaktualizowanego zgodnie z pkt 9.13 lub 

podwyższonego zgodnie z pkt 11.2 wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie w 

transakcjach handlowych; 

c) przekroczenia przez Dzierżawcę granic Nieruchomości; 

d) realizacji przez Wydzierżawiającego inwestycji celu publicznego; 

e) braku wpłaty lub uzupełnienia przez Dzierżawcę kaucji na zasadach wskazanych w 

pkt. 10.3, 10.5 i 10.8; 

f) niezłożenia przez Dzierżawcę oświadczeń, o których mowa w pkt. 10.12. 

15.4 W przypadku naruszenia Umowy przez Dzierżawcę, w przypadku innym niż określony w pkt. 

15.1 - 15.3, w szczególności w przypadku naruszenia obowiązków Dzierżawcy wynikających z 

Zarządzenia, Wydzierżawiający ma prawo wezwać Dzierżawcę do zaprzestania naruszeń z 

wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni, pod rygorem wypowiedzenia 

Umowy. Niezaprzestanie naruszeń przez Dzierżawcę w wyznaczonym terminie będzie 

uprawniać Wydzierżawiającego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

15.5 Jeżeli Dzierżawca dopuści się ponownego naruszenia Umowy w zakresie tożsamym lub 

zbliżonym do naruszenia,  co do którego był już wzywany zgodnie z pkt. 15.4, 

Wydzierżawiający może wypowiedzieć Umowę bez stosowania procedury opisanej w 

powyższym pkt 15.4 ze skutkiem natychmiastowym.  

15.6 Dzierżawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:  

a) Wydzierżawiający nie wyda Nieruchomości zgodnie z postanowieniami Umowy; 

b) ze względu na przypadek Siły Wyższej trwającej ponad 6 miesięcy prowadzenie 

Działalności jest niemożliwe. 

15.7 Strony potwierdzają, że postanowienia pkt. 9.11 oraz 13 pozostają w mocy pomimo 

wygaśnięcia albo wypowiedzenia Umowy.   

16. ZWROT NIERUCHOMOŚCI 

16.1 Dzierżawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia albo wypowiedzenia 

Umowy zwrócić Nieruchomość w stanie niepogorszonym i uporządkowanym (m.in. 

odtworzenie nawierzchni trawiastej na całej powierzchni dzierżawionego terenu zgodnie ze 

sztuką ogrodniczą), a w szczególności zlikwidować na żądanie Wydzierżawiającego wszelkie 

poczynione przez siebie naniesienia znajdujące się na Nieruchomości (w tym usunąć: Obiekt, 

meble, podesty i inne elementy zagospodarowania). W przypadku niewypełnienia 

powyższego obowiązku Wydzierżawiający będzie uprawniony do dokonania niezbędnych 

napraw i uporządkowania Nieruchomości, w szczególności do usunięcia naniesień i 

zabezpieczenia ich pozostałości na koszt i ryzyko Dzierżawcy lub do nieodpłatnego 

zatrzymania naniesień. Dokonanie niezbędnych napraw i uporządkowanie nieruchomości, w 
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tym usunięcie naniesień, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może się odbyć bez 

upoważnienia sądu. 

16.2 Potwierdzeniem zwrotu Nieruchomości w stanie niepogorszonym i uporządkowanym 

określonym w pkt. 16.1 jest protokół zdawczo – odbiorczy, który winien być podpisany 

najpóźniej w terminie, o którym mowa w pkt. 16.1. W przypadku, gdy upływ terminu, o 

którym mowa w pkt. 16.1 przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub sobotę, 

ustala się podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego najpóźniej następnego dnia, który nie 

jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.  

16.3 W przypadku niedokonania zwrotu Nieruchomości w terminie określonym w pkt. 16.1, 

Wydzierżawiającemu przysługiwać będzie wynagrodzenie określone w pkt. 9.11.  

16.4 W przypadku, gdy po zakończeniu Umowy Wydzierżawiający zatrzyma jakiekolwiek nakłady, 

w tym naniesienia, poczynione przez Dzierżawcę (zarówno stanowiące nakłady konieczne jak 

i ulepszenia), Dzierżawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia o zwrot wartości nakładów 

poczynionych na Nieruchomość, w tym zwiększających jej wartość lub użyteczność. 

Dzierżawcy nie będą przysługiwać roszczenia o zwrot wartości nakładów poniesionych na 

Nieruchomość również w przypadku wcześniejszego rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 

Dzierżawca zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu i zobowiązuje się nie 

zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w przyszłości, a co za tym idzie, Dzierżawca oświadcza, że nie 

będzie dochodził przed sądem bądź innym organem orzekającym zapłaty z tego tytułu.  

17. OSOBY KONTAKTOWE  

17.1 Dzierżawca wyznacza [następującą osobę kontaktową/następujący sposób kontaktu]: 

Imię nazwisko, telefon. ......................, e- mail ........................, 

17.2 Wydzierżawiający wyznacza [następującą osobę kontaktową/następujący sposób kontaktu]: 

Imię nazwisko, telefon. ......................, e- mail ........................, 

17.3 Strony oświadczają, że Osoby Kontaktowe nie są na podstawie Umowy upoważnione do 

reprezentowania Stron, w tym składania oświadczeń woli prowadzących do zmiany czy, 

rozwiązania Umowy. 

17.4 Dzierżawca w terminie 7 dni od daty wejścia w życie Umowy, wskaże dane kontaktowe 

osoby, o której mowa w pkt. 5.5i) Umowy. 

18. ZAWIADOMIENIA 

18.1 Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń korespondencji związanej z Umową:  

Wydzierżawiający – ul. Hoża 13 A, 00-528 Warszawa,  

Dzierżawca – […] 

18.2 Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o zmianie powyższych 

adresów.  

18.3 Korespondencja będzie wysyłana na ww. adresy za pośrednictwem poczty bądź innego 

operatora za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub doręczana bezpośrednio za pisemnym 

poświadczeniem odbioru. Strony uznają korespondencję za skutecznie doręczoną najpóźniej 
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z upływem terminu podanego w powtórnym zawiadomieniu (awizo) o możliwości odbioru 

przesyłki.  

18.4 W kwestiach bieżących i niemających wpływu na sytuację prawną Stron, dopuszcza się 

wymianę korespondencji elektronicznej na wskazane w toku obowiązywania umowy na 

adresy e-mail osób kontaktowych wskazanych do realizacji Umowy.  

19. ZMIANY UMOWY  

Jakiekolwiek zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej – pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem postanowień pkt 9.13, 11.6, a także za wyjątkiem zmiany 

numeru rachunku bankowego wskazanego przez Wydzierżawiającego lub zmiany osób 

kontaktowych lub adresów, o których mowa w pkt 17 oraz 18. 

20. DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ  

20.1 Dzierżawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dane go 

identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ograniczone do 

danych ujawnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), 

przedmiot Umowy i wysokość Czynszu, podlegają udostępnieniu (z ew. zastrzeżeniem pkt 

20.2) w trybie Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej.  

20.2 Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w pkt. 20.1, nie będą 

podlegały informacje zawarte w pkt […], Załączniku nr […] do Umowy, stanowiące informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość 

gospodarczą.  

21. DANE OSOBOWE  

21.1 W związku z realizacją Umowy Zarząd Zieleni m.st. Warszawy udostępnia Dzierżawcy dane 

osobowe dotyczące pracowników Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w postaci: imion i nazwisk, 

adresów e-mail i numerów telefonów, podanych w pkt. 17.2 Umowy.  

21.2 Zarząd Zieleni m. st. Warszawy oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych 

osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Dzierżawców, w 

sytuacji, w której są oni osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi 

działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Dzierżawcy wskazali ze 

swojej strony do realizacji Umowy.  

21.3 Dzierżawca zrealizuje w imieniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 14 ust. 1 – 3 RODO w stosunku do osoby wskazanej przez Dzierżawcę, a 

także w stosunku do innych osób zaangażowanych w wykonanie Umowy, których dane 

osobowe zostały przekazane Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy, poprzez przekazanie tej 

osobie informacji zawartych w Załączniku nr 7 do Umowy (wzór klauzuli informacyjnej). 

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

22.1 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

22.2 Ewentualne spory związane z wykonywaniem umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego dla miejsca położenia Nieruchomości. 
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22.3 Dzierżawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków z Umowy, w tym wierzytelności, 

na osoby trzecie bez zgody Wydzierżawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

22.4 Umowa została zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

22.5 Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

1) Załącznik nr 1 –szkic graficzny Nieruchomości Niezabudowanej i Obszaru Oddziaływania 

Działalności,  

2) Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy,  

3) Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia,  

4) Załącznik nr 4 – Zasady poruszania się pojazdami mechanicznymi po parkach/bulwarach z 

wyznaczoną drogą dojazdu,  

5) Załącznik nr 5 – Oferta,  

6) Załącznik nr 6 – Informator,  

7) Załącznik nr 7 – Wzór klauzuli informacyjnej, 

8) Załącznik nr 8 – Specyfikacja techniczna.  

 

Wydzierżawiający:       Dzierżawca: 
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Załącznik nr 2 

do umowy dzierżawy   

nr ……………… z dnia ……… 

Warszawa, dnia…………..  

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

Na podstawie umowy dzierżawy nr .................. z dnia ..................................., 

Dzierżawca: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

otrzymuje: 

grunt o powierzchni ………… m2 stanowiący własność m.st. Warszawy, położony w Warszawie w 

Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na ………………………………………………, oznaczony w ewidencji 

gruntów jako część działki ewidencyjnej ………. z obrębu ……………….. (opisana w 

…………………………………..) zwany dalej „Nieruchomością”, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

gastronomicznej uzupełnionej programem artystyczno – kulturalnym lub sportowo – rekreacyjnym. 

Nieruchomość zawiera się w granicach wykreślonych i oznaczonych kolorem zielonym  

na szkicu, który stanowi załącznik nr 1 do umowy dzierżawy. 

Z dniem przekazania terenu wszystkie obowiązki związane z utrzymaniem terenu  

w należytym porządku przechodzą na Dzierżawcę. 

UWAGI: 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

 Protokół niniejszy sporządzono w 2 egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje Dzierżawca i 1 

egzemplarz Wydzierżawiający. 

…………………….………………..                                                                          

…..………………………………… 

 

w imieniu Dzierżawcy                    w imieniu Wydzierżawiającego 

protokół podpisali: 

 

                   protokół podpisali: 
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Załącznik nr 3 do umowy 

dzierżawy nr ………. z dnia ……………. 

 

WZÓR TREŚCI DO WYKORZYSTANIA W OŚWIADCZENIU W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO 

O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI STOSOWNIE DO ART. 777 §1 PKT 4 I 5 KPC 

§ 1. Stawający oświadcza, że w dniu .................................... zawarł z m.st. Warszawa/Skarbem 

Państwa reprezentowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy (dalej „Wydzierżawiający”) umowę 

dzierżawy nr........................., w treści której zobowiązał się do:  

1) zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego zwaloryzowanego czynszu dzierżawnego w terminie 

do 10-tego każdego miesiąca kalendarzowego/ 10-tego pierwszego miesiąca 

kalendarzowego każdego kolejnego roku obowiązywania umowy wraz z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie/odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, innych opłat wynikających z umowy dzierżawy oraz wynagrodzenia za 

bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości dwukrotnej kwoty czynszu 

dzierżawnego brutto miesięcznie /miesięcznie w wysokości dwukrotności 1/12 rocznego 

czynszu dzierżawnego brutto/ miesięcznie w wysokości sumy dwukrotności dziennej kwoty 

czynszu dzierżawnego brutto za każdy dzień naliczanego zgodnie z dotychczasową umową 

(kwota netto + VAT), płatnego w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca 

kalendarzowego, następującego po miesiącu bezumownego korzystania z nieruchomości 

wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie/ odsetkami w wysokości odsetek ustawowych 

za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku opóźnienia w terminie jego 

płatności, 

2) zwrotu Wydzierżawiającemu nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr ………………… z 

obrębu.......... o powierzchni ...........m2, położonej w Warszawie przy ulicy ........................- 

po zakończeniu dzierżawy w dniu .................r., bądź w razie jej wcześniejszego rozwiązania 

lub wygaśnięcia. 

§ 2. Pan/Pani ............................. oświadcza, że zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 

Wydzierżawiającego zwaloryzowanego czynszu dzierżawnego w terminie do 10-tego każdego 

miesiąca kalendarzowego/ 10-tego pierwszego miesiąca kalendarzowego każdego kolejnego roku 

obowiązywania umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie/odsetkami ustawowymi za 

opóźnienie w transakcjach handlowych, innych opłat wynikających z umowy dzierżawy oraz 

wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości dwukrotnej kwoty czynszu 

dzierżawnego brutto miesięcznie/miesięcznie w wysokości dwukrotności 1/12 rocznego czynszu 

dzierżawnego brutto/ miesięcznie w wysokości sumy dwukrotności dziennej kwoty czynszu 

dzierżawnego brutto za każdy dzień naliczanego zgodnie z dotychczasową umową (kwota netto + 

VAT), płatnego w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca kalendarzowego, następującego po 

miesiącu bezumownego korzystania z nieruchomości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie/ 

odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku 

opóźnienia w terminie jego płatności, co do obowiązku zapłaty kar umownych wynikających 

z Umowy dzierżawy –– i co do każdego z tych zobowiązań poddaje się rygorowi egzekucji z tego aktu 
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do kwoty stanowiącej siedmiokrotność czynszu dzierżawnego brutto obowiązującego w dniu złożenia 

wniosku o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności, stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 5 kpc, 

przy czym zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie tego obowiązku jest bezskuteczne 

wezwanie do zapłaty wysłane przez Wydzierżawiającego wobec upływu wskazanego w umowie 

terminu zapłaty czynszu lub upływu terminu zapłaty wynagrodzenia lub odszkodowania za 

bezumowne korzystanie z nieruchomości lub upływu terminu zapłaty innych opłat wynikających z 

umowy dzierżawy. Wydzierżawiający będzie mógł wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli 

wykonalności w terminie 12 miesięcy od zakończenia, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy. 

§ 3. Pan/Pani ........................................................... oświadcza, że poddaje się egzekucji wprost z 

niniejszego aktu - stosownie do treści art. 777 §1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie 

obowiązku zwrotu nieruchomości opisanej w § 1 pkt 2 po zakończeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

umowy dzierżawy. 
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Załącznik nr 4 do umowy 

dzierżawy nr ………….. z dnia…………… 

 

Zasady poruszania się pojazdami mechanicznymi po parkach/bulwarach 

 

1. Na poruszanie się pojazdem mechanicznym po bulwarze zgodę wydaje Zarząd Zieleni m.st. 

Warszawy na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia. 

2. Zgoda udzielana jest w wyjątkowych wypadkach, w szczególności w celu transportu 

zaopatrzenia. 

3. W czasie poruszania się pojazdem mechanicznym po bulwarze należy zachować szczególną 

ostrożność w stosunku do osób tam przebywających, zwierząt, ptaków, infrastruktury 

i terenów zielonych. 

4. Zgoda udzielana jest na określony czas oznaczony dniami i godzinami. 

5. Potwierdzeniem udzielenia zgody jest Identyfikator, w którym oznaczona jest podmiot 

uprawniony do wyjazdu oraz czas na jaki został wydany i termin zwrotu identyfikatora. 

6. Zabrania się powielać identyfikator lub udostępniać osobom trzecim. W przypadku powzięcia 

przez ZZW informacji o naruszeniu ww. zakazu Identyfikator zostaje jej posiadaczowi 

odebrana. 

7. Tytułem zabezpieczenia przestrzegania  ustalonych warunków udzielenia zgody na 

poruszanie się po bulwarze,  Zarząd Zieleni m.st. Warszawy pobiera kaucję w wysokości: 

a) 1000 zł – przepustka jednodniowa, 

b) 2000 zł – przepustka do 3 dni, 

c) 5000 zł – przepustka powyżej 3 dni. 

8. Za szkody wyrządzone podczas poruszania się po bulwarze, osoba, której udzielono zgody 

ponosi odpowiedzialność. W przypadku wyrządzenia szkody Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

wezwie osobę, której udzielono zgody do niezwłocznego jej naprawienia, a w przypadku 

niewykonania tego obowiązku, naprawa zostanie dokonana przez Zarząd Zieleni m.st. 

Warszawy, na koszt posiadacza identyfikatora. 

9. Identyfikator wydawany jest po wpłacie kaucji na depozytowy rachunek bankowy Zarządu 

Zieleni m.st. Warszawy: 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035 Citi Handlowy Bank Handlowy  

w Warszawie 

10. Identyfikator należy zwrócić w terminie 3 dni od dnia zakończenia obowiązywania. 

11. Dojazd odbywa się z wjazdu na wysokości wjazdu do Portu Czerniakowskiego. 

12. Niewykorzystana kaucja zostanie zwrócona z oprocentowaniem wynikającym z umowy  

o prowadzenie rachunku bankowego, pomniejszonym o koszty prowadzenia tego rachunku, 

po terminie obowiązywania identyfikatora. Zwrot kaucji nastąpi w terminie 7 dni od dnia 

złożenia pisemnego wniosku o zwrot kaucji na rachunek wskazany we wniosku 

13. Ze względu na istniejący system słupków regulujących wjazd i wyjazd, posiadacz 

Identyfikatora zostanie wyposażony w narzędzie techniczne umożliwiające ich otwarcie tj. 

nr telefonu lub karta. 
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Załącznik nr 8 do umowy 

dzierżawy nr ……………… z dnia ……… 

 

 

 

Dane powinny być  przekazywane z urządzenia mierzącego poziom hałasu na adres: ' 

https://liveobjects.orange-business.com/api/v0/data/streams/http '  z częstotliwością raz na minutę.  

Odbywa się do poprzez wysłanie żądania http POST zawierającego następujące informacje (wzór): 

 

{ 

    "metadata": { 

        "connector": "http", 

        "source": "<source>" 

    }, 

    "streamId": "http", 

    "extra": null, 

   "location": { 

        "provider": "GPS", 

        "alt": null, 

        "accuracy": null, 

         "lon": <lon>, 

         "lat": <lat> 

    }, 

    "model": "TYPE-2", 

    "value": { 

        "NoiseAverageC": 64.5, 

        "NoiseMaximum": 102.8, 

        "NoiseAverageA": 64, 

        "NoiseMinimum": 43.3 

    }, 

    "tags": [ 

        "HTTP", 

    "<source>", 

    "VERT-I", 

    "TYPE-2", 

    "CAT-M1", 

    "iot1", 

    "noise" 

     "<typ czujnika>", 

     "<nazwa lokalu>", 

     "<ID urzadzenia>" 

], 

    "timestamp": "<czas dokonania pomiaru>" 

} 

 

gdzie dane w nawiasach ostrych proszę zastąpić wartościami: 

 

https://liveobjects.orange-business.com/api/v0/data/streams/http
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"<source>"  identyfikator modemu  np numer karty SIM ICCID uzupełniony z przodu 

zerami  0008948031721910711111 w przypadku braku inny np MAC address karty sieciowej  

"<typ czujnika>" - typ czujnika np  "producent xx1" 

"<nazwa lokalu>", - nazwa lokalu 

"<ID urządzenia>",  -identyfikator urzadzenia (np nr seryjny) 

<lon>    <lat> współrzędne GPS lokalu 

<czas dokonania pomiaru> - czas kiedy urządzenie dokonało pomiaru, np. 2020-03-04T13:10:10.264Z 

 

Przykład wywołania: 

 

curl --location --request POST 'https://liveobjects.orange-business.com/api/v0/data/streams/http' \ 

--header 'X-API-KEY: APIKEY ' \ 

--header 'Content-Type: application/json' \ 

--data-raw '{ 

    "metadata": { 

        "connector": "http", 

        "source": "0008948031721910711100" 

    }, 

    "streamId": "http", 

    "extra": null, 

    "location": { 

        "provider": "GPS", 

        "alt": null, 

        "accuracy": null, 

        "lon": -11.1123115631, 

        "lat": 52.1123113424 

    }, 

    "model": "TYPE-2", 

    "value": { 

        "NoiseAverageC": 11.5, 

        "NoiseMaximum": 12.8, 

        "NoiseAverageA": 11.6, 

        "NoiseMinimum": 10.6 

    }, 

    "tags": [ 

        "HTTP", 

        "0008948031721910711100", 

      "VERT-I", 

        "TYPE-2", 

        "CAT-M1", 

        "iot1", 

        "noise", 

        "producent TestRK", 

        "TestRK", 

        "SN TestRK" 

    ], 

    "timestamp": "2020-05-22T08:45:10.264Z" 
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}' 

Poszczególne mierzone parametry oznaczają (proszę zwrócić szczególną uwagę na pola 
NoiseMinimum, NoiseMaximum – dotyczą one korekcji A, która później pojawia się jako wartości 
minimalne i maksymalne w wizualizacjach): 

  

Latitude decimal(12,10) Szerokość geograficzna lokalizacji czujnika w połowie 
założonego okresu pomiarowego wyrażona w stopniach i ich 
częściach dziesiętnych 

Longitude decimal(12,10) Długość geograficzna lokalizacji czujnika w połowie założonego 
okresu pomiarowego wyrażona w stopniach i ich częściach 
dziesiętny 

NoiseAverageA decimal(5,2) Poziom równoważny dźwięku z korekcją A w mierzonym okresie 
minutowym - LAeq1m (w decybelach i ich dziesiątych) 

NoiseAverageC decimal(5,2) Poziom równoważny dźwięku z korekcją C w mierzonym okresie 
minutowym - LCeq1m (w decybelach i ich dziesiątych) 

NoiseMinimum decimal(5,2) Poziom minimalny dźwięku z korekcją A i stałą czasową F w 
mierzonym okresie minutowym - LminAF (w decybelach i ich 
dziesiątych) 

NoiseMaximum decimal(5,2) Poziom maksymalny dźwięku z korekcją A i stałą czasową F w 
mierzonym okresie minutowym - LmaxAF (w decybelach i ich 
dziesiątych) 

Timestamp datetime Data i czas zakończenia minutowego okresu pomiarowego wg 
warszawskiego czasu lokalnego w formacie YYYY-MM-DD 
hh:mm:ss (bez strefy czasowej) 

 


	1. definicje
	1.1 Nagłówki zawarte w Umowie zostały użyte w celach redakcyjnych i nie mają wpływu na jej interpretację.
	1.2 Postanowienia preambuły oraz załączniki stanowią integralną część Umowy. W przypadku wystąpienia niezgodności między tekstem Umowy a tekstem załączników, rozstrzygające znaczenie będzie miał tekst Umowy.

	2. przedmiot umowy
	2.1 Na podstawie Umowy Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać Dzierżawcy Nieruchomość Niezabudowaną na Okres Obowiązywania Umowy w celu używania i pobierania pożytków, w tym jej zagospodarowania oraz prowadzenia Działalności, a Dzierżawca zobowiązuje ...

	3. Oświadczenia wydzierżawiającego
	3.1 Wydzierżawiający oświadcza, że:
	(a) osoby reprezentujące Wydzierżawiającego posiadają wszelkie wymagane uprawnienia, upoważnienia i zgody do podpisania i wykonania Umowy;
	(b) Umowa została zawarta i podpisana przez Wydzierżawiającego w sposób prawidłowy oraz stanowi ważne i wiążące zobowiązanie Wydzierżawiającego wykonalne w stosunku do niego;
	(c) posiada prawo własności do Nieruchomości Niezabudowanej;
	(d) nie są mu znane ograniczenia w wydzierżawieniu Nieruchomości Niezabudowanej, w szczególności nie została ona wydzierżawiona ani oddana w użytkowanie osobom trzecim;
	(e) według swojej najlepszej wiedzy Nieruchomość Niezabudowana nie jest obciążona żadnymi innymi prawami osób trzecich ani nie jest przedmiotem żadnych takich praw ani stosunków zobowiązaniowych;
	(f) Nieruchomość Niezabudowana ani żadna jej część nie jest wpisana do rejestru zabytków;
	(g) Nieruchomość Niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
	(h) posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy o Przeciwdziałaniu Nadmiernym Opóźnieniom.


	4. Oświadczenia dzierżawcy
	4.1 Dzierżawca oświadcza, że:
	(a) osoby reprezentujące Dzierżawcę posiadają wszelkie wymagane uprawnienia, upoważnienia i zgody do podpisania i wykonania Umowy;
	(b) Umowa została zawarta i podpisana przez Dzierżawcę w sposób prawidłowy oraz stanowi ważne i wiążące zobowiązanie Dzierżawcy wykonalne w stosunku do niego;
	(c) nie utracił osobowości prawnej, nie została ogłoszona jego upadłość ani nie ma podstaw do jej ogłoszenia, nie został postawiony w stan likwidacji, nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe, naprawcze ani układowe i nie jest związany żadn...
	(d) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, aby zagospodarować Nieruchomość Niezabudowaną i prowadzić Działalność;
	(e) nie jest niewypłacalny ani niezdolny do wykonywania swych zobowiązań w terminie ich wymagalności i nie zachodzi ryzyko jego niewypłacalności;
	(f) nie toczą się przeciwko niemu ani z jego udziałem postępowania sądowe ani administracyjne, które mogłyby w przyszłości zagrozić prawidłowemu prowadzeniu Działalności;
	(g) znany jest mu stan techniczny Nieruchomości Niezabudowanej oraz uwarunkowania prowadzenia Działalności, w związku z czym i nie będzie z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń wobec Wydzierżawiającego, w szczególności nie będzie żądał obniżenia Czyn...
	(h) posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy o Przeciwdziałaniu Nadmiernym Opóźnieniom.


	5. Prawa i obowiązki Dzierżawcy
	5.1 Dzierżawca będzie prowadził Działalność, zgodną z przedstawioną Ofertą w okresie, co najmniej, od 1 maja do 30 września każdego roku obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 9.3 zdanie drugie.
	5.2 Dzierżawca jest uprawniony do:
	(a) używania Nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem, zasadami określonymi w Umowie, w celu prowadzenia Działalności, w tym zagospodarowania Nieruchomości Niezabudowanej, zgodnie z Ofertą:
	(b) wyłącznego korzystania z Nieruchomości i podejmowania wszelkich decyzji związanych z takim korzystaniem, z zastrzeżeniem postanowień Umowy;
	(c) dokonywania zgłoszeń Obiektu jako tymczasowego obiektu budowlanego niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7 Prawa Budowlanego, z zastrzeżeniem zachowania okresu 21 dni, o którym mowa w art...

	5.3 Wydzierżawiający oświadcza, że zawarcie Umowy upoważnia Dzierżawcę do złożenia w organach administracji architektoniczno-budowlanej oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 P...
	5.4 Dzierżawca jest zobowiązany do:
	(a) terminowej zapłaty Czynszu;
	(b) używania Nieruchomości zgodnie z przepisami prawa, jej przeznaczeniem, zasadami określonymi w Umowie, Ofercie, Zarządzeniu oraz Informatorze;
	(c) ponoszenia wszelkich nakładów i kosztów związanych z zagospodarowaniem Nieruchomości oraz prowadzeniem Działalności;
	(d) wykonywania wszystkich obowiązków administracyjnoprawnych i ponoszenia wszystkich opłat administracyjnych i skarbowych związanych z prowadzeniem Działalności, w tym podatku od nieruchomości; w sytuacji nałożenia na Wydzierżawiającego jakiegokolwie...
	(e) niezwłocznej naprawy na własny koszt przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem Wydzierżawiającego, wszelkich szkód wyrządzonych przez Dzierżawcę, jego wykonawców, dostawców, pracowników, zleceniobiorców, klientów na lub w Nieruchomości, w tym zna...
	(f) zapewnienia dostępu do Nieruchomości wykonawcy prac w zakresie określonym w pkt. 12.2 oraz Wydzierżawiającemu w zakresie prawa kontroli zgodnie z pkt. 14;
	(g) bezpłatnego udostępniania Wydzierżawiającemu Nieruchomości w celu realizacji przez Wydzierżawiającego kampanii edukacyjno-ekologicznej w wymiarze nie większym niż 30 dni w roku kalendarzowym lub bezpłatnego udostępnienia Nieruchomości na działania...
	(h) przestrzegania prawa, w tym przepisów prawa miejscowego, w szczególności Prawa Budowlanego, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, uchwały nr LXV/2148/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i p...
	(i) utrzymywania czystości i porządku na Nieruchomości oraz nieskładowania odpadów na terenie Nieruchomości;
	(j) zagospodarowania odpadów, w tym odpadów powstałych w wyniku zagospodarowania Nieruchomości, w tym budowy Obiektu, w sposób zgodny z prawem;
	(k) zawarcia z właściwymi podmiotami umów na wywóz śmieci i nieczystości (w tym produkcyjnych) oraz złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów Dzierżawca przedł...
	(l) zabezpieczenia przeciwpożarowego Nieruchomości;
	(m) zabezpieczenia istniejących na Nieruchomości znaków osnowy geodezyjnej oraz wznowienia ich w przypadku zniszczenia;
	(n) respektowania zasad porządku domowego wynikających ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia Nieruchomości;
	(o) uzyskania wymaganych prawem zaświadczeń i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia Działalności i przestrzegania ich, w tym:
	(i) dokonania zgłoszenia Obiektu jako tymczasowego obiektu budowlanego niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7 Prawa Budowlanego;
	(ii) uzyskania decyzji o zwolnieniu z zakazów przewidzianych w art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne od właściwego organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
	(iii) uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – w przypadku zamiaru podawania i sprzedaży napojów alkoholowych; oraz
	dostarczenia kopii takich dokumentów Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od dnia ich uzyskania;
	(p) ubezpieczenia na własny koszt swojego mienia znajdującego się na Nieruchomości od szkód, które mogą wystąpić, a w szczególności od zalania, kradzieży, dewastacji i pożaru przez cały Okres Obowiązywania Umowy i zachowania ciągłości ubezpieczenia w ...
	(q) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie Działalności prowadzonej na Nieruchomości przez cały Okres Obowiązywania Umowy; poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentu ubezpieczenia oraz do...
	(r) utrzymanie w należytym stanie urządzeń znajdujących się na Nieruchomości (w dniu wydania Nieruchomości Niezabudowanej) oraz dokonywania własnym kosztem remontów niezbędnych do zachowania ich w stanie niepogorszonym;
	(s) bezzwłoczne, nie później niż w ciągu 24 godzin, powiadomienie Wydzierżawiającego o wszelkich szkodach na lub w Nieruchomości zauważonych przez Dzierżawcę i podjęcia wszelkich działań w celu zredukowania poziomu szkód (w przypadku, jeśli Dzierżawca...
	(t) utrzymania zieleni znajdującej się na Nieruchomości Niezabudowanej w dniu jej wydania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Informatorze.

	5.5 Dodatkowo, Dzierżawca jest zobowiązany do:
	‒ położenie strefy referencyjnej powinno zapewnić dotrzymanie standardów akustycznych na terenach chronionych znajdujących się w otoczeniu;
	‒ położenie referencyjnego punktu pomiarowego powinno umożliwić jednoznaczny pomiar wartości maksymalnych poziomu dźwięku określonych w pkt. d);

	5.6 W zakresie Obszaru Oddziaływania Działalności Dzierżawca będzie przestrzegał Zarządzenia, w szczególności w zakresie utrzymania porządku i czystości.
	5.7 Wzniesienie jakichkolwiek obiektów i innych urządzeń, trwale lub nietrwale związanych z gruntem, innych niż Obiekt, wymaga pisemnej zgody Wydzierżawiającego, poprzedzonej uzyskaniem opinii komórki organizacyjnej właściwej do spraw architektury i b...
	5.8 Strony potwierdzają, że:
	(a) Dzierżawca zagospodaruje Nieruchomość (w tym pozyska niezbędne decyzje administracyjne) we własnym imieniu i na swoją rzecz,
	(b) będzie utrzymywał Nieruchomość w Okresie Obowiązywania Umowy w stanie przydatnym do umówionego użytku na własny koszt,
	(c) Działalność będzie prowadzana przez Dzierżawcę w imieniu własnym i na swoją rzecz – Dzierżawcy nie przysługuje do Wydzierżawiającego roszczenie o obniżenie Czynszu, jeśli Działalność nie osiągnie zakładanego przez Dzierżawcę poziomu rentowności.
	5.9 Wysokość ani charakter nakładów poniesionych na zagospodarowanie Nieruchomości przez Dzierżawcę, w tym posadowienie Obiektu, nie będzie stanowić podstawy do domagania się przez Dzierżawcę zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po upływie Okresu Umowy D...
	5.11 Dzierżawcy ponoszą wobec Wydzierżawiającego odpowiedzialność solidarną za wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy .

	6. Prawa i obowiązki Wydzierżawiającego
	6.1 Wydzierżawiający ma prawo kontroli sposobu wykonywania Umowy, w szczególności w zakresie stanu technicznego Nieruchomości oraz przestrzegania dopuszczalnego poziomu hałasu.
	6.2 Wydzierżawiający jest zobowiązany do:
	(a) wydania Nieruchomości Niezabudowanej;
	(b) niepodejmowania działań, które mogłyby skutkować naruszeniem prawa Dzierżawcy do wyłącznego korzystania z Nieruchomości, z zastrzeżeniem postanowień Umowy;
	(c) współpracy z Dzierżawcą w celu zapewnienia należytego wykonywania Umowy i działania w dobrej wierze przy wykonywaniu swoich praw i obowiązków.


	7. Wydanie Nieruchomości niezabudowanej Dzierżawcy
	7.1 Wydanie Nieruchomości Niezabudowanej przez Wydzierżawiającego nastąpi niezwłocznie na podstawie podpisanego protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
	7.2 W dniu przekazania Nieruchomości Niezabudowanej ryzyka związane z posiadaniem Nieruchomości oraz utrzymywaniem jej w stanie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa przechodzą na Dzierżawcę.

	8. Media
	8.1 Wydzierżawiający wyraża zgodę na odpłatne korzystanie przez Dzierżawcę z przyłączy instalacji […] o numerach liczników/podliczników […] znajdujących się w obrębie Nieruchomości, na poniższych warunkach:

	9. Czynsz
	9.1 W okresie od 1 maja do 30 września każdego roku obowiązywania Umowy miesięczny Czynsz będzie wynosił […] netto […] zł (słownie: […]), który zostanie każdorazowo powiększony o należny podatek VAT obowiązujący w dacie wystawienia faktury. Na dzień z...
	9.2 W okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku obowiązywania Umowy miesięczny  Czynsz będzie wynosił […] netto […] zł (słownie: […]), który zostanie każdorazowo powiększony o należny podatek VAT obowiązujący w dacie wystawienia faktury. N...
	9.3 W przypadku prowadzenia Działalności na Nieruchomości w okresie od 1 października do 30 kwietnia, Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty miesięcznego Czynszu określonego w pkt. 9.1. Dzierżawca do 31 sierpnia każdego roku obowiązywania Umowy, pow...
	9.4 Opóźnienia w rozpoczęciu Działalności w stosunku do terminu, o którym mowa w pkt. 5.1, nie uprawniają Dzierżawcy do odmowy płatności przez Dzierżawcę Czynszu wskazanego w pkt. 9.1 lub żądania jego obniżenia, z wyłączeniem zajścia przypadku Siły Wy...
	9.5 Czynsz za niepełne miesiące dzierżawy, w szczególności w razie zawarcia Umowy w czasie trwania danego miesiąca kalendarzowego bądź w przypadku wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy przed upływem kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego, zostanie nal...
	9.6 Dzierżawca będzie dokonywał wpłaty z tytułu Czynszu z góry przelewem na rachunek bankowy m.st. Warszawy: 38 1030 1508 0000 0005 5110 7019 Citi Handlowy Bank Handlowy w Warszawie, w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca, bez odrębnego wezwania,...
	9.7 Przy dokonywaniu wpłat należy podać numer Umowy.
	9.8 Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego.
	9.9 Strony niniejszym oświadczają, że w odniesieniu do Umowy zastosowania nie ma art. 700 Kodeksu Cywilnego. W przypadku opóźnienia w zapłacie Czynszu Wydzierżawiający naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
	9.10 Wydzierżawiający zastrzega, że od dnia nabycia uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługuje Wydzierżawiającemu od Dzierżawcy, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równow...
	(a) 40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5 000 złotych,
	(b) 70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5 000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych,
	(c) 100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych,

	przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne (art. 10 ust. 1 i ust. 1a Ustawy o Przeciwdziałaniu...
	9.11 W przypadku korzystania z Nieruchomości bez tytułu prawnego, Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty Wydzierżawiającemu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Nieruchomości w wysokości dwukrotnej kwoty Czynszu brutto, naliczanego zgodnie z pkt. 9...
	9.12 Dzierżawca nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń z Czynszu jakichkolwiek wierzytelności przysługujących względem m.st. Warszawy.
	9.13 Czynsz może być aktualizowany raz w roku kalendarzowym, w IV kwartale, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku, według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzed...

	10. Zabezpieczenie
	10.1 Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania Czynszu i innych roszczeń Wydzierżawiającego wynikających z Umowy, w tym kar umownych, Dzierżawca zobowiązuje się uiścić kaucję pieniężną w kwocie równej dwukrotnej wysokości miesięcznego Czynszu brut...
	10.2 Na poczet kaucji, o której mowa w pkt. 10.1, Wydzierżawiający zalicza wadium w wysokości […] zł (słownie: […] złotych) wpłacone przez Dzierżawcę w ramach Przetargu.
	10.3 Dzierżawca zobowiązuje się do uiszczenia kwoty brakującej do pełnej wysokości kaucji, określonej w pkt 10.1, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy na rachunek bankowy Wydzierżawiającego: 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035 Citi Handlowy Bank Hand...
	10.4 Wydzierżawiający może w każdym czasie dokonać potrącenia z kaucji należności z tytułu zaległości w uiszczaniu Czynszu oraz innych niewymagalnych roszczeń Wydzierżawiającego wynikających z Umowy bez konieczności składania oświadczenia o potrąceniu...
	10.5 W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.4, Dzierżawca zobowiązuje się uzupełnić kaucję do wysokości określonej w pkt. 10.1, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Wydzierżawiającego, doręczanego zgodnie z postanowieniami z pkt. 18.
	10.6 Jeżeli Wydzierżawiający nie dokona potrącenia umownego wierzytelności wynikających z Umowy, Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty tych wierzytelności w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu księgowego określającego ich wysokość i podstawę...
	10.7 W Okresie Obowiązywania Umowy Dzierżawca nie może żądać pokrycia swoich zobowiązań z wpłaconej kaucji.
	10.8 W przypadku wyrażenia przez Wydzierżawiającego zgody, o której 11.1, Dzierżawca zobowiązuje się uzupełnić kaucję określoną w pkt. 10.1 do kwoty obliczonej zgodnie z pkt.11.2 w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej zgody od Wydzierżawiająceg...
	10.9 Niewykorzystana kaucja zostanie zwrócona Dzierżawcy po zakończeniu Okresu Obowiązywania Umowy i po dokonaniu protokolarnego zwrotu Nieruchomości w stanie niepogorszonym i uporządkowanym. Zwrot kaucji nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia pis...
	10.10 Wyceny ewentualnych szkód powstałych na lub w Nieruchomości, w tym wynikających z nieprzywrócenia Nieruchomości do pierwotnego stanu z dnia wydania Nieruchomości Niezabudowanej dokona Wydzierżawiający, a kwota ta zostanie potrącona z kaucji. Wyc...
	10.11 Dzierżawca zobowiązuje się do poddania rygorowi egzekucji z art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 KPC, co do obowiązku zapłaty: czynszu dzierżawnego, czynszu dzierżawnego zaktualizowanego zgodnie z pkt 9.13 lub podwyższonego zgodnie z pkt. 11.2odsetek ustawow...
	10.12 Oświadczenie złożone w formie aktu notarialnego i doręczone Wydzierżawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, stanowi warunek jej skutecznego zawarcia. Przez doręczenie rozumie się doręczenie dokonane zgodnie z postanowieniami pkt. ...

	11. Poddzierżawa Nieruchomości
	11.2 Wydzierżawiający może wyrazić zgodę na poddzierżawę, wynajem lub inne rozporządzenie na rzecz osoby trzeciej, o ile Dzierżawca zamierza udostępnić w Okresie Obowiązywania Umowy:
	(a) nie więcej niż 50% powierzchni Nieruchomości wyłącznie na cel tożsamy z Działalnością - w takim wypadku Czynsz zostanie podwyższony o 50% w stosunku do stawki Czynszu netto określonej w pkt. 9.1, z uwzględnieniem aktualizacji na zasadach wskazanyc...
	(b) nie więcej niż 20% powierzchni Nieruchomości na cel inny niż Działalność, z zastrzeżeniem lit. c) - w takim wypadku Czynsz zostanie podwyższony o 50% w stosunku do stawki Czynszu netto określonej w pkt 9.1, z uwzględnieniem aktualizacji na zasadac...
	(c) część Nieruchomości w celu umieszczenia nośnika reklamy, przy czym nośnik nie może mieć większej powierzchni niż 1% powierzchni Nieruchomości Niezabudowanej - w takim wypadku, Czynsz zostanie podwyższony o 50% w stosunku do stawki Czynszu netto ok...
	(d) część Obiektu - w takim wypadku Czynsz zostanie podwyższony o 50% w stosunku do stawki wskazanej w pkt. 9.1, z uwzględnieniem aktualizacji na zasadach wskazanych w pkt. 9.13.
	11.3 Jakakolwiek umowa zawierana przez Dzierżawcę z osobą trzecią nie może być zawarta na okres dłuższy niż okres, na który została zawarta Umowa.
	11.4 Rozwiązanie bądź wygaśnięcie Umowy przed upływem okresu, na który została zawarta, jest równoznaczne z cofnięciem zgody Wydzierżawiającego, o której mowa w pkt 11.1.
	11.5 Dzierżawca zobowiązuje się do wprowadzenia w umowie, na zawarcie której uzyskał zgodę Wydzierżawiającego, postanowienia, zgodnie z którym umowa ta ulegnie rozwiązaniu, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia U...
	11.6 Podwyższenie Czynszu, o którym mowa w pkt. 11.2 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu.
	11.7 Dzierżawca dostarczy Wydzierżawiającemu kopie zawartych umów, o których mowa w niniejszym punkcie w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

	12. odpowiedzialność
	12.1 Dzierżawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody dotyczące mienia lub zdrowia i życia ludzkiego powstałe w Okresie Obowiązywania Umowy na lub w Nieruchomości.
	12.2 Dzierżawca zobowiązuje się do udostępnienia Nieruchomości w razie konieczności wykonywania prac konserwacyjnych, remontów oraz w przypadku awarii infrastruktury technicznej przebiegającej przez Nieruchomość.
	12.3 Niezbędny zasięg terenu w przypadkach, o których mowa w pkt. 12.1, określa wykonawca ww. prac.
	12.4 Dzierżawcy nie przysługuje od Wydzierżawiającego jakiekolwiek odszkodowanie z tytułu wykonywania prac niezbędnych do utrzymania Nieruchomości w stanie przydatnym do umówionego użytku. Wykonywanie wskazanych prac nie stanowi również podstawy do ob...
	12.5 Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku awarii sieci ciepłowniczej, wysokiego napięcia i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomości, chyba że awaria powstanie z jego winy.
	12.6 Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wady fizyczne i prawne nieruchomości, o których istnieniu nie wiedział w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności.
	12.7 Nie nalicza się czynszu dzierżawnego za dni, w których z powodu wysokich stanów wód rzeki Wisły korzystanie z Nieruchomości nie będzie możliwe, tj. przy stanach wód  o których mowa w pkt. 5.5 lit. n.
	12.8 Dzierżawca w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody na lub w Nieruchomości jest zobowiązany do podjęcia działań, o których mowa w pkt 5.4(s) oraz niezwłocznej naprawy na własny koszt wszelkich szkód zgodnie z pkt 5.4(e).
	12.9 W przypadku uszkodzeń nawierzchni drogi rowerowej biegnącej wzdłuż Nieruchomości powstałych na skutek jeżdżenia po niej samochodów dostarczających zaopatrzenie na potrzeby Działalności prowadzonej przez Dzierżawcę na Nieruchomości, pojazdów Dzier...
	12.10 Wycena ewentualnych szkód powstałych na lub w Nieruchomości dokonywana jest na zasadach określonych w pkt. 10.10.

	13. Kary umowne
	13.1 W przypadku:
	13.2 W przypadku, gdy Dzierżawca nie rozpocznie Działalności zgodnie z Ofertą, z wyłączeniem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wydzierżawiający lub zajścia przypadku Siły Wyższej, Wydzierżawiający naliczy Dzierżawcy karę umowną w wysokośc...
	13.3 Łączna wysokość kar umownych naliczonych [w danym roku obowiązywania Umowy], nie przekroczy wysokości dwumiesięcznego Czynszu brutto, o którym mowa w pkt 9.1 Umowy, z uwzględnieniem aktualizacji na zasadach określonych w pkt. 9.13.
	13.4 W przypadku, gdy w danym roku obowiązywania Umowy suma kar umownych osiągnie limit, o którym mowa w pkt. 13.3, Wydzierżawiający będzie mieć prawo rozwiązania Umowy, bez okresu wypowiedzenia.

	14. kontrole
	14.1 Wydzierżawiający jest uprawniony do przeprowadzania kontroli należytego wykonywania Umowy przez Dzierżawcę, o ile nie zakłóci to posadowienia Obiektu ani prowadzenia Działalności. Kontrole będą odbywać się po uprzednim uzgodnieniu ich terminu z D...
	14.2 Po przeprowadzeniu kontroli Wydzierżawiający sporządzi protokół pokontrolny, do którego Dzierżawca będzie mógł zgłosić zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

	15. wypowiedzenie umowy
	15.1 Wydzierżawiający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej i doręczonego zgodnie z pkt 18.3, w przypadku:
	a) przeznaczenia przez Wydzierżawiającego Nieruchomości do zbycia;
	b) obowiązku realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Wydzierżawiającego;
	c) realizacji przez Wydzierżawiającego lub na jego zlecenie inwestycji publicznych, w przypadkach przewidzianych przepisami dotyczącymi samorządu gminnego, powiatowego i regulującymi ustrój m.st. Warszawy;
	15.2 Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej i doręczonego zgodnie z pkt 18.3, w przypadku:
	a) istnienia zgłoszonych przez osoby trzecie roszczeń dotyczących Nieruchomości;
	b) powzięcia wiadomości o toczących się postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych dotyczących Nieruchomości lub konieczności realizacji orzeczenia dotyczącego zgłoszonych roszczeń.
	15.3 Wydzierżawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
	a) rażącego naruszenia kluczowych postanowień Umowy przez Dzierżawcę, tj. pkt 5.4(o) (w zakresie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), 5.4(p), 5.4(q), 5.5k), 5.5n);
	b) dwumiesięcznego opóźnienia w zapłacie Czynszu, z uwzględnieniem jego aktualizacji zgodnie z pkt 9.13 lub podwyższenia zgodnie z pkt. 11.2, jeżeli Dzierżawca, po udzieleniu mu w formie pisemnej dodatkowego trzymiesięcznego terminu, nie dokona zapłat...
	c) przekroczenia przez Dzierżawcę granic Nieruchomości;
	d) realizacji przez Wydzierżawiającego inwestycji celu publicznego;
	e) braku wpłaty lub uzupełnienia przez Dzierżawcę kaucji na zasadach wskazanych w pkt. 10.3, 10.5 i 10.8;
	f) niezłożenia przez Dzierżawcę oświadczeń, o których mowa w pkt. 10.12.
	15.4 W przypadku naruszenia Umowy przez Dzierżawcę, w przypadku innym niż określony w pkt. 15.1 - 15.3, w szczególności w przypadku naruszenia obowiązków Dzierżawcy wynikających z Zarządzenia, Wydzierżawiający ma prawo wezwać Dzierżawcę do zaprzestani...
	15.5 Jeżeli Dzierżawca dopuści się ponownego naruszenia Umowy w zakresie tożsamym lub zbliżonym do naruszenia,  co do którego był już wzywany zgodnie z pkt. 15.4, Wydzierżawiający może wypowiedzieć Umowę bez stosowania procedury opisanej w powyższym p...
	15.6 Dzierżawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
	a) Wydzierżawiający nie wyda Nieruchomości zgodnie z postanowieniami Umowy;
	b) ze względu na przypadek Siły Wyższej trwającej ponad 6 miesięcy prowadzenie Działalności jest niemożliwe.
	15.7 Strony potwierdzają, że postanowienia pkt. 9.11 oraz 13 pozostają w mocy pomimo wygaśnięcia albo wypowiedzenia Umowy.

	16. Zwrot nieruchomości
	16.1 Dzierżawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia albo wypowiedzenia Umowy zwrócić Nieruchomość w stanie niepogorszonym i uporządkowanym (m.in. odtworzenie nawierzchni trawiastej na całej powierzchni dzierżawionego terenu zgodnie z...
	16.2 Potwierdzeniem zwrotu Nieruchomości w stanie niepogorszonym i uporządkowanym określonym w pkt. 16.1 jest protokół zdawczo – odbiorczy, który winien być podpisany najpóźniej w terminie, o którym mowa w pkt. 16.1. W przypadku, gdy upływ terminu, o ...
	16.3 W przypadku niedokonania zwrotu Nieruchomości w terminie określonym w pkt. 16.1, Wydzierżawiającemu przysługiwać będzie wynagrodzenie określone w pkt. 9.11.
	16.4 W przypadku, gdy po zakończeniu Umowy Wydzierżawiający zatrzyma jakiekolwiek nakłady, w tym naniesienia, poczynione przez Dzierżawcę (zarówno stanowiące nakłady konieczne jak i ulepszenia), Dzierżawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia o zwro...

	17. Osoby Kontaktowe
	17.1 Dzierżawca wyznacza [następującą osobę kontaktową/następujący sposób kontaktu]:
	17.2 Wydzierżawiający wyznacza [następującą osobę kontaktową/następujący sposób kontaktu]:
	17.3 Strony oświadczają, że Osoby Kontaktowe nie są na podstawie Umowy upoważnione do reprezentowania Stron, w tym składania oświadczeń woli prowadzących do zmiany czy, rozwiązania Umowy.
	17.4 Dzierżawca w terminie 7 dni od daty wejścia w życie Umowy, wskaże dane kontaktowe osoby, o której mowa w pkt. 5.5i) Umowy.
	18. zawiadomienia
	18.1 Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń korespondencji związanej z Umową:
	Wydzierżawiający – ul. Hoża 13 A, 00-528 Warszawa,
	Dzierżawca – […]
	18.2 Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o zmianie powyższych adresów.
	18.3 Korespondencja będzie wysyłana na ww. adresy za pośrednictwem poczty bądź innego operatora za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub doręczana bezpośrednio za pisemnym poświadczeniem odbioru. Strony uznają korespondencję za skutecznie doręczoną najp...
	18.4 W kwestiach bieżących i niemających wpływu na sytuację prawną Stron, dopuszcza się wymianę korespondencji elektronicznej na wskazane w toku obowiązywania umowy na adresy e-mail osób kontaktowych wskazanych do realizacji Umowy.

	19. Zmiany umowy
	Jakiekolwiek zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej – pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień pkt 9.13, 11.6, a także za wyjątkiem zmiany numeru rachunku bankowego wskazanego przez Wydzierżawiającego lub zmiany osób kontaktowych l...

	20. Dostęp do informacji publicznej
	20.1 Dzierżawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ograniczone do danych ujawnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności...
	20.2 Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w pkt. 20.1, nie będą podlegały informacje zawarte w pkt […], Załączniku nr […] do Umowy, stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inn...

	21. Dane osobowe
	21.1 W związku z realizacją Umowy Zarząd Zieleni m.st. Warszawy udostępnia Dzierżawcy dane osobowe dotyczące pracowników Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w postaci: imion i nazwisk, adresów e-mail i numerów telefonów, podanych w pkt. 17.2 Umowy.
	21.2 Zarząd Zieleni m. st. Warszawy oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Dzierżawców, w sytuacji, w której są oni osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowa...
	21.3 Dzierżawca zrealizuje w imieniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ust. 1 – 3 RODO w stosunku do osoby wskazanej przez Dzierżawcę, a także w stosunku do innych osób zaangażowanych w wykonanie Umowy, których...

	22. postanowienia końcowe
	22.1 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
	22.2 Ewentualne spory związane z wykonywaniem umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla miejsca położenia Nieruchomości.
	22.3 Dzierżawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków z Umowy, w tym wierzytelności, na osoby trzecie bez zgody Wydzierżawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
	22.4 Umowa została zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
	22.5 Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
	1) Załącznik nr 1 –szkic graficzny Nieruchomości Niezabudowanej i Obszaru Oddziaływania Działalności,
	2) Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy,
	3) Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia,
	4) Załącznik nr 4 – Zasady poruszania się pojazdami mechanicznymi po parkach/bulwarach z wyznaczoną drogą dojazdu,
	5) Załącznik nr 5 – Oferta,
	6) Załącznik nr 6 – Informator,
	7) Załącznik nr 7 – Wzór klauzuli informacyjnej,
	8) Załącznik nr 8 – Specyfikacja techniczna.
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