
Załącznik nr 4 – wzór umowy 
 

Umowa 
 

zawarta w Bydgoszczy w dniu …………………..roku pomiędzy: 
 
Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy (85-674 
Bydgoszcz) przy ul. Gdańskiej 173-175, numer NIP 554-030-90-92, wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego  
w Bydgoszczy pod numerem 0000122406, kapitał zakładowy spółki: 28.824.750,- zł, 
reprezentowanym przez:  

……………………………………………………. 
zwanym dalej „Leśnym Parkiem" 
 a 
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „ Dzierżawcą" 

 

§1 
Przedmiotem umowy jest dzierżawa terenu pod punkty gastronomiczno-handlowe z 
ogródkami piwnymi, sprzedającymi asortymenty Kompanii Piwowarskiej, w dniach: 
30.06.2019 r., 25.08.2019 r. oraz 01.09.2019 r. w godzinach od 13: 00 do 22:30. 
Odzwierciedlenie graficzne udostępnianych terenów wraz z lokalizacją poszczególnych 
punktów przedstawia załącznik nr 1 do umowy. 
 

 

§ 2  
Strony uzgodniły, że przekazanie terenu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy nastąpi na 
1 dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Udostępnienie terenu może być 
wykorzystane przez Dzierżawcę jedynie w celu przygotowania i prowadzenia punktów 
gastronomicznych - ogródków piwnych. 

 
§ 3  

1. Dzierżawca zobowiązany jest do : 
a. zapewnienia, we własnym zakresie i na swój koszt, porządku i bezpieczeństwa 
klientów w punktach gastronomicznych - ogródkach piwnych, 
b. uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń na organizację i prowadzenie w/w 
działalności, 
c. ubezpieczenia działalności, 
d. po zakończeniu imprezy Dzierżawca w ciągu 1 dnia do uporządkowania 

powierzonego terenu -sprzętu gastronomicznego, namiotów, ław, itp. 
e. w przypadku wyrządzenia szkód Leśnemu Parkowi przez Dzierżawcę, zobowiązany 

jest on  do naprawy, usunięcia szkód lub pokrycia kosztów naprawy czy usunięcia 
szkód. 

2. Dzierżawca oświadcza, iż posiada należytą wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu w/w  
    działalności, ponadto dysponuje wyposażeniem i zapleczem finansowym  
    umożliwiającym zorganizowanie w/w przedsięwzięcia. 
3. Leśny Park nie ponosi odpowiedzialności za mienie Dzierżawcy i jego czyny niezgodne  
    z prawem.  
4. Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów Leśnego Parku oraz 
przepisów i zasad dotyczących: 
- ochrony środowiska naturalnego 
- ochrony przeciwpożarowej 
- przepisów bhp 



- ustawy o ochronie zwierząt 
Jak również przepisów i zasad prawa budowlanego 
 

 
§ 4  

1.Leśny Park w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do: 
a. przekazania terenu, 
b. udostępnienie tymczasowego przyłącza energetycznego do 8 kW na każdy punkt, 
c. umożliwienia wjazdu do uzgodnionego miejsca pojazdów Dzierżawcy, 
d. rozstawienie śmietników wraz ze sprzątaniem ich podczas imprezy, 
e. ogrodzenie taśmami punktów gastronomicznych, zamontowanie tabliczek informacyjnych 
na wyznaczonych ogródkach piwnych. 
 

 

§ 5  
1 .Osoba do kontaktu ze strony Dzierżawcy: 
…………………………………………………… 
2.Osoba do kontaktu z strony Leśnego Parku:  
    …………………………………………………. 

 
§ 6  

1. Dzierżawca zapłaci Leśnemu Parkowi za wszystkie 3 terminy łącznie kwotę 
………………..  zł (słownie: ……………złotych 00/100) brutto, która będzie płatna w 
następujący sposób: 
1.1. za dzierżawę terenu w dniu 30.06.2019 r. kwota w wysokości ……… (słownie: 

……………………………….) brutto na podstawie faktury wystawionej przez 
Wydzierżawiającego, na jego rachunek bankowy, w terminie do 28.06.2019 r.; 

1.2. za dzierżawę terenu w dniu 25.08.2019 r. kwota w wysokości ……… (słownie: 
……………………………….) brutto na podstawie faktury wystawionej przez 
Wydzierżawiającego, na jego rachunek bankowy, w terminie do 23.08.2019 r.; 

1.3. za dzierżawę terenu w dniu 01.09.2019 r. kwota w wysokości ……… (słownie: 
……………………………….) brutto na podstawie faktury wystawionej przez 
Wydzierżawiającego, na jego rachunek bankowy, w terminie do 30.08.2019 r.; 
 

 

§ 7  
1. Dzierżawca obowiązany jest wpłacić w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy kaucję na zabezpieczenie roszczeń Leśnego Parku w wysokości 2.000,00zł 
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100) i utrzymywać tę kaucję na tym samym poziomie 
przez cały czas związania umową. Kwota kaucji nie podlega oprocentowaniu. 

2. Po okresie związania umową kaucja zostanie zaliczona na poczet zapłaty za 
dzierżawę terenu w dniu 01.09.2019 r. 

 
§ 8  

 
W przypadku sporów powstałych w czasie realizacji umowy strony będą dążyły do 
polubownego ich rozstrzygnięcia, a w razie braku porozumienia dochodzić swych roszczeń 
przed Sądem Powszechnym. 

 
 
 

§ 9  



Wszystkie inne sprawy nieokreślone w umowie rozstrzygane będą na podstawie przepisów 
Kodeksu Cywilnego. 

 

 

§ 1 0  
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

§ 11  
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 
stron. 

 

                      Dzierżawca:                                                                  Leśny Park:  

 

 

 


