
ZARZ.t\DZENIE Nr 52UIVIl13 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 


z dnia ~). paidziernika 2013 r. 


w sprawie szczegolowych zasad zawierania umow z uiytkownikami reklam na obiektach 
komunalnych na obszarze miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, 
poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 
r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 
135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 
951, 1256, 1429 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 829) oraz § 12 i § 12a uchwaly Nr XXIV/265/95 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie umieszczania reklam 
na obiektach komunalnych na obszarze miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 1996 r. 
Nr 2, poz. 6), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr VIII1140/07 z dnia 28 marca 
2007 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 90, poz. 748) oraz Nr LI/984/09 z dnia 18 lutego 2009 r. 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 74, poz. 701) 

zarz=tdzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Zarz£tdzenie okresla: 
1) szczeg610we wytyczne dla zarZ£tdc6w obiekt6w komunalnych, dotycz£tce zawierania 

um6w w sprawie uzytkowania obiekt6w komunalnych do cel6w reklamowych, 0 kt6rych 
mowa w § 8 ust. 5 uchwaly Nr XXIV/265/95 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 
1995 r. w sprawie umieszczania reklam na obiektach komunalnych na obszarze miasta 
Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 1996 r. Nr 2, poz. 6, z 2007 r. Nr 90, poz. 748 
i z 2009 r. Nr 74, poz. 701), zwanej dalej uchwa1ct 

2) wytyczne, dotycZ£tce uzytkowania obiekt6w komunalnych w celach reklamowych przez 
firrny reklamowe prowadZ£tce dzialalnosc gospodarcz£t na wlasnych nosnikach 
reklamowych, 0 kt6rych mowa w § 10 uchwaly. 

2. Ilekroc w zarz£tdzeniu jest mowa 0: 
1) obiekcie - rozumie si~ przez to obiekt komunalny okreslony w § 2 uchwaly; 
2) zarZ£tdcy obiektu rozumie si~ przez to zarz'l.dc~ obiektu komunalnego. 

§ 2. 1. Zarz£tdca obiektu zobowi'l,Zany jest poinforrnowac osob~ lub jednostk~ 

organizacyjn£t zainteresowan£t umieszczeniem reklamy na obiekcie 0 zasadach 
wykorzystywania obiekt6w do cel6w reklamowych, okreslonych w uchwale oraz przepisach 
wykonawczych do niej. 

2. Przed zawarciem umowy z zainteresowan£t osob£t lub jednostk£t organizacyjn£t 
zarZ£tdca obiektu jest zobowi'lzany sprawdzic, czy: 
1) proponowane na obiekcie miejsce na umieszczenie reklamy nie narusza praw os6b 

trzecich oraz czy projektowana reklama nie b~dzie zaslaniac innej reklamy umieszczonej 
juz na obiekcie na podstawie zawartej z zarz£tdc£t obiektu lub z Prezydentem Miasta Lodzi 
umowy; 

2) projekt reklamy, 	uwzgl~dni<Y£tcy miejsce jej umieszczenia, uzyskal pozytywn£t opini~ 
Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi, 
wyrazollLt na pismie; 
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3) umieszczenie reklamy nie b~dzie stanowilo naruszenia art. 8 ustawy z dnia 9 listopada 
1995 r. 0 ochronie zdrowia przed nast~pstwami uzywania tytoniu i wyrobow tytoniowych 
(Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 
96, poz. 1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274, z 2010 r. Nr 81, poz. 529 oraz z 2011 r. Nr 112, 
poz. 654), dotycntcego zakazu reklamowania na niektorych obiektach wyrobow 
rekwizytow tytoniowych. 

3. Zakazuje si~ zarzltdcom obiektow wyraZania zgody na umieszczenie reklamy 
i zawierania w zwi~u z tym umowy z zainteresowan'l osob'l lub jednostk'l organizacyjn'l 
w wypadku, gdy wymagania okreslone w ust. 2 oraz w uchwale nie b~d'l spelnione. 

4. Umowa w sprawie uzytkowania obiektu lub jego cz~sci w celach reklamowych jest 
umoW'l najmu cZ~Sci powierzchni obiektu komunalnego w celach reklamowych na reklam~ 
o stalej tresci reklamowej. Umowa powinna zawierac przede wszystkim postanowienia 

dotycZ'lce: 

1) przedmiotu najmu i jego przeznaczenia; 

2) zobowiClZan najemcy dotycz'lcych przedmiotu najmu; 

3) oplaty jednorazowej za umieszczenie reklamy na obiekcie oraz oplaty miesi~cznych 


za uzytkowanie (najem); 
4) zobowiClZan najemcy dotycz'lcych usuni~cia reklamy po zakonczeniu dzierZaWY i zwrotu 

przedmiotu najmu; 
5) terminu obowiClZywania umowy; 
6) rozwi'lZallia umowy. 

5. Wzor umowy, 0 ktorej mowa w ust. 4, stano wi zal'lcznik Nr 1 do zarz'ldzenia. 

§ 3.1. Zasady uzytkowania obiektow lub ich cz~sci w celach reklamowych przez firmy 
reklamowe prowadz'lce dzialalnosc gospodarcz'l, na wlasnych nosnikach reklamowych 
okreslaj'l umowy najmu zawierane z tymi firmami. 

2. Oddawanie obiektow lub ich cz~sci w dzierzaw~ podmiotom okreslonym 
w ust. 1 nast~puje w drodze przetargu - konkursu ofert pisemnych, organizowanego 
na zasadach okreslonych w Regulaminie publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) 
na wysokosc stawki czynszu dzierzawnego z tytulu dzierzawy miejsc na obiektach 
komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nosnikow reklamowych 
oraz zagospodarowanie powierzchni scian (w calosci lub cz~sci) reklamami, stanowi'lcym 
zaI'lcznik Nr 2 do zarZ'ldzenia. 

3. Wykaz miejsc przeznaczonych do wydzierZawiania w celach reklamowych przez 
firmy, 0 ktorych mowa w ust. 1, sporz'ldzany jest przez Wydzial Budynkow i Lokali 
w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urz~du Miasta Lodzi przy wspolpracy z Biurem 
Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi. 

4. Wydzial Budynkow i Lokali w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urz~du Miasta 
Lodzi, przy wspolpracy z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi oraz innymi komorkami organizacyjnymi Urz~du Miasta 
Lodzi, organizuje przetarg konkurs ofert pisemnych na oddawanie obiektow lub ich cz~sci 
firmom reklamowym na cele reklamowe, przygotowuje projekty umow na podstawie wzoru 
umowy dzierZawy cz~sci powierzchni obiektu komunalnego w celach reklamowych 
na reklam~ 0 zmiennej tresci reklamowej, stanowi'lcego zal'lcznik Nr 3 do zarz'ldzenia oraz 
nadzoruje wykonywanie tych umow przez firmy reklamowe, a ponadto dokonuje rozliczen 
finansowych dotyczC\Cych dochodow uzyskiwanych z tytulu tych umow. 

5. Powoluj~ Komisj~ Konkursow'l, uprawnion'l do prowadzenia post~powania 
konkursowego, zwan'l dalej Komisj'l, w skladzie: 
1) Przewodnicz'lcy Dyrektor Wydzialu Budynkow i Lokali w Departamencie 

Infrastruktury i Lokali Urz~du Miasta Lodzi, lub jego Zast~pca; 



2-6) Czlonkowie 	 Dyrektor Biura Arehitekta Miasta w Departameneie 
Arehitektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi lub osoba przez 
niego wyznaezona; 
Plastyk Miasta w Zespole Plastyka Miasta w Biurze 
Arehitekta Miasta w Departameneie Arehitektury i Rozwoju 
Urz~du Miasta Lodzi lub osoba przez niego wyznaezona; 
Miejski Konserwator Zabytkow lub osoba przez niego 
wyznaezona; 
Radny Rady Miejskiej w Lodzi, przedstawieiel Komisji 
Rozwoju i Dzialalnosci Gospodarezej Rady Miejskiej w Lodzi; 
Radny Rady Miejskiej w Lodzi, przedstawiciel Komisji 
Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej 
wLodzi. 

6. Czlonkami Komisji moglt bye osoby, ktore nie sit zwitlZane osobiseie lub zawodowo 
z Zadnym z oferentow i nie utrzymujlt z oferentami Zadnyeh kontaktow, ktore moglyby miee 
wplyw na ieh bezstronnose. 

7. Obrady Komisji s'l waZne, gdy udzial w praeaeh Komisji bierze co najmniej polowa 
jej skladu. 

§ 4. W uzasadnionyeh przypadkaeh, a w szezegolnosei gdy z ofertlt wyst~pujlt podmioty 
okreslone w § 3 ust. 1, instalujltee nosniki reldamowe, Prezydent Miasta Lodzi moze odst'lPie 
od trybu przetargowego. 

§ 5. Wykonanie zarzltdzenia powierzam kierownikom komorek organizaeyjnyeh 
Urz~du Miasta Lodzi, kierownikom miejskieh jednostek organizaeyjnyeh oraz zar~deom 
obiektow komunalnyeh. 

§ 6. Traei moe uehwala Nr 6081116/96 Zarzltdu Miasta Lodzi z dnia 25 kwietnia 
1996 r. w sprawie wykonywania uehwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie umieszezania 
reklam na obiektaeh komunalnyeh na obszarze miasta Lodzi, zmieniona uehwalami Zarzltdu 
Miasta Lodzi Nr 2478/349/98 z dnia 17 wrzesnia 1998 r., Nr 521/59/99 z dnia 6 maja 1999 r. 
i Nr 1601118712000 z dnia 8 ezerwea 2000 r. oraz zarzltdzeniem Nr 35271IV/05 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 29 grudnia 2005 r. 

§ 7. Zarzltdzenie wehodzi w Zycie z dniem wydania. 

PREZYDENT MIASTA 

~~c$l 
Hanna ZDANOWSKA 



Zahtcznik Nr 1 
do zarzlldzenia N r 51,1..2.. NII13 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~A paidziemika 2013 r. 

wzor 

Umowa najmu cz~sci powierzchni obiektu komunalnego w celach reklamowych na 
reklam~ 0 stalej tresci reklamowej 

W dniu .....................w Lodzi pomi~dzy .............................................................. 


(okresli6 zarz&.dct< obiektu i jego siedzibt<) 

zwanym dalej "Wynajmujetcym", reprezentowanym 
przez ............................................................................................................................................. . 

a .................................................................................................................................................... . 


(okreslic Najemct< ijego siedzibt<) 

zwanym 

dalej "Najemcl(, reprezentowanym przez ........................................................ . 


zostala zawarta umowa tresci nast~pujetcej: 

§l. 

Wynajmujetcy oswiadcza, iz jest zarzetdcet 

(okresli6 obiekt) 

polozonego w Lodzi przy ul. ....................................................................................................... . 
stanowietcego wlasnosc miasta Lodzi. 

§ 2. 

Wynajmujetcy oddaje w najem Najemcy: 

(okresli6 miejsce i powierzchnit< w obiekcie okrdlonym w § I) 

- zgodnie z zaletczonym do umowy szkicem sytuacyjnym. 

§ 3. 

1. 	Wynajmujetcy wyra:za zgod~ na umieszczenie na wynajmowanej powierzchni reklamy wg 
projektu pozytywnie ZaOpllllOWanego przez Biuro Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi, zaletczonego 
do niniejszej umowy. 



2. 	Najemca zobowh\zuje si~ wykorzystywac wynajmowanlt powierzchni~ wylltcznie 
w celu okreslonym w ust. 1. 

§ 4. 

Dzien:awca nie moze podnajmowac ani uzyczac dzierzawionej powierzchni osobom trzecim 
bez pisemnej zgody Wydzierzawiajltcego. 

§ 5. 

1. 	W zwi~u z wynajmowaniem powierzchni okreslonej w § 2 umowy Najemca 
zobowiltZuje si~: 
I) uiscic Wynajmujltcemu jednorazowlt oplat~ za zalozenie (umieszczenie) reklamy 

w wysokosci ............................................................................................................. . 
w terminie ........................................................................................................................ ; 

2) placic Wynajmujltcemu oplaty miesi~czne (czynsz miesi~czny) w wysokosci 
..................................................................................................................... w terminie 

2. 	Oplaty okreslone w ust. 1 moglt ulec zmianie w wypadku zmiany uchwaly 
Nr XXIV/265/95 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 1995 r. (Dz. Vrz. Woj. 
L6dzkiego z 1996 r. Nr 2, poz. 6) zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi 
Nr VIIIII40107 z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. Vrz. Woj. L6dzkiego Nr 90, poz. 748) 
oraz Nr LI/984/09 z dnia 18lutego 2009 r. (Dz. Vrz. Woj. L6dzkiego Nr 74, poz. 701). 

3. 	W wypadku dostarczenia Najemcy przez Wynajmujltcego energii elektrycznej dla potrzeb 
reklamy Najemca zobowiltZuje Sl~ ponadto placic oplat~ mlesl~cznlt 

wterminie........................................................................................................................... . 

4. Oplaty 	 0 kt6rych mowa wyzej, Najemca b~dzie wplacal na konto 

WynaJmuJqcego ............................................................................................................ . 

§ 6. 

Najemca zobowiltZuje si~: 
I) utrzymywac przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym, bez prawa dokonywania 

istotnych zmian w jego substancji; 
2) uzywac przedmiot najmu zgodnie z przeznaczemem okreslonym 

wumowle; 
3) utrzymywac reklam~ oraz JeJ bezposrednie otoczenie w stanie estetycznym 

i nie zagra:zajltcym bezpieczenstwu ludzi i mienia; 
4) w miar~ potrzeby dokonywac konserwacji i bieZ:tcych napraw urzltdzen reklamowych. 

§ 7. 

Wynajmujltcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia okresowych kontroli wynajmowanych 
powierzchni przy wsp6ludziale przedstawiciela Najemcy. 



§ 8. 


1. 	Po zakonczeniu najmu Najemca zobowietzuje si~ niezwlocznie usunetc reklam~ 
z obiektu Wynajmujetcego i zwr6cic przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym. 

2. 	W wypadku nieusuni~cia reklamy po zakonczeniu najmu Najemca jest zobowictZany placic 
Wynajmujetcemu kary miesi~czne w wysokosci trzykrotnej oplaty okreslonej w § 5 ust. 1 
pkt2 umowy. 

3. 	Najemca wyraZa zgod~ Wynajmujetcemu na usum~Cle przez niego reklamy 
na koszt i ryzyko Najemcy w wypadku, gdy pomimo wezwania Wynajmujetcego Najemca 
nie usunie reklamy z obiektu Wynajmowanego po zakonczeniu najmu. 

§ 9. 

1. 	Umowa najmu zostaje zawarta na okres od ................................................................ do 

................................................................................................ (lub bezterminowo). 


2. 	W czasie trwania umowy kaZda ze stron moze jet wypowiedziec z zachowaniem 
jednomiesi~cznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesietca. 

3. Wynajmujetcy zastrzega sobie mozliwosc rozwictZania umowy bez zachowania terminu, 
jezeli Najemca zalega z op1atet miesi~cznet (czynszem najmu) za dwa peine okresy 
platnosci lub dopuszcza si~ naruszen innych postanowien umowy. 

§ 10. 

Wynajmujetcy zastrzega sobie dokonanie zmian umowy w wypadku zmiany uchwaly 
Nr XXIV/265/95 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie umieszczania 
reklam na obiektach komunalnych na obszarze miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
z 1996 r. Nr 2, poz. 6) zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr VIII/140107 z dnia 
28 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 90, poz. 748) oraz Nr LI/984/09 z dnia 18 
lutego 2009 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 74, poz. 701) 

§11. 

Wszelkie zmiany postanowien mmeJszeJ umowy wymagaJet dla sweJ waZnosci formy 
pisemnej w postaci aneksu. 

§ 12. 

Koszty zwictZane z zawarciem umowy obcictZajetNajemc~. 

§ 13. 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami mmeJszeJ umowy maJet zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 14. 

Spory mogetce wyniknetc w zwictZku z wykonaniem przedmiotu umowy strony poddajet 
rozstrzygni~ciu wlasciwym rzeczowo Setdom powszechnym, z zastrzezeniem § 8 ust. 3 
umowy. 



§ 15. 


Umowa zostala sporz~dzona w dwoch jednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla kai:dej 
ze stron. 

Wynajmuj~cy: 	 Najemca: 

(czytelny podpis) 	 (czytelny podpis) 

Uwaga: 	 stosownie do § 9 uchwaly Nr XXIVI265195 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 
1995 r. w sprawie umieszczania reklam na obiektach komunalnych na obszarze 
miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 1996 r. Nr 2, poz. 6) zmienionej 
uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr VIIII140107 z dnia 28 marca 2007 r. 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 90, poz. 748) oraz Nr L11984109 z dnia 181utego 
2009 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 74, poz. 701) umowa mote zawierac 
postanowienia, dotyczqce wykonania remontu elewacji obiektu przez Najemcl;. 
i zwolnienia go z tego tytulu z zaplaty calkowicie lub cZl;.sciowo oplat, 
o kt6rych mowa w § 8 tej uchwaly. 



Zal<\.cznik Nr 2 
do zarz<\.dzenia Nr 5.lUNIl13 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia .3) paidziemika 2013 r. 

REGULAMIN 

publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokose stawki czynszu 
dzieriawnego z tytulu dzieriawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem 
na instalowanie wielkoformatowych nosnik6w reklamowych oraz zagospodarowanie 
powierzchni seian (w calosei lub cz~sci) reklamami. 

§ 1. Organizatorem przetargu w imieniu Prezydenta Miasta Lodzi jest Wydzial 
Budynkow i Lokali w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urz~du Miasta Lodzi 
w porozumieniu z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 2. 1. Przedmiotem przetargu jest wysokosc mlesl~cznej stawki czynszu 
dzierZawnego z tytulu umieszczenia jednego wielkofonnatowego nosnika reklamowego 
na scianie lub gruncie oraz wysokosc miesi~cznej stawki czynszu dzierzawnego 1 m2 

powierzchni sciany przy jej zagospodarowaniu (w calosci lub cz~sci). 
2. Stawki wywolawcze czynszu netto za 1 m2 nosnika reklamowego lub reklamy 

zewn~trznej wynosZ<\.: 
1) 30,00 zl - za reklam~ 0 powierzchni do 15 m2

; 
22) 20,00 zl- za reklam~ 0 powierzchni powyzej 15 m , nie przekraczaj<\.cej 300 m2

; 

3) 5,00 zl- za reklam~ 0 powierzchni przekraczaj<\.cej 300 m2
. 

3. 0 przeznaczeniu scian do zagospodarowania oraz powierzchni reklam, ktore mog<\. 
bye na nich umieszczane decyduje organizator przetargu. 

§ 3. 1. Infonnacja 0 przetargu publikowana jest w prasie w fonnie komunikatu oraz 
poprzez zamieszczenie ogloszenia na tablicach infonnacyjnych Wydzialu Budynkow i Lokali 
w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urz~du Miasta Lodzi na co najmniej 3 tygodnie 
przed uplywem tenninu skladania ofert. 

2. Wraz z ogloszeniem 0 przetargu organizator zamieszcza na swoich tablicach 
infonnacyjnych wykaz lokalizacji, na ktore odbywa si~ przetarg, zaWleraJ<\.cy 
w szczegolnosci: 
1) adres lokalizacji; 
2) wysokosc wadium; 
3) stawk~ wywolawcz<l.; 
4) liczb~ moZliwych do umieszczenia nosnikow reklamowych lub powierzchni~ 

sciany do zagospodarowania; 
5) stan prawny budynku; 
6) pouczenie 0 skutkach uchylenia si~ od zawarcia umowy 
7) zastrzezenie, ze organizatorowi konkursu przysluguje prawo swobodnego wyboru oferty 

lub uznania, ze konkurs nie zostal rozstrzygni~ty. 

§ 4. Za prawidlowosc przebiegu przetargu odpowiada Komisja Konkursowa zwana 
dalej Komisjq. 



§ 5. W przetargu rnog'l uczestniczyc osoby fizyczne prawne Iub ich 
pelnornocnicy. 

§ 6. 1. Warunkiern przyst(ij)ienia do konkursu ofert jest dokonanie u organizatora 
przetargu rejestracji oryginalu dowodu wplaty wadi urn w wysokosci, rniejscu i terminie 
okreslonyrn przez organizatora przetargu. 

2. Wysokosc wadium wynosi: 
1) 200,00 zl - na reklam~ 0 powierzchni do 15 rn2

; 

2) 3 000,00 zl - na reklam~ 0 powierzchni powyzej 15 rn2
, nie przekraczaj'lcej 300 rn2

; 

3) 5000,00 zl - na reklarn~ 0 powierzchni przekraczaj'lcej 300 rn2
. 

3. Organizator przetargu prowadzi rejestr dowodow wplat wadiurn. 

§ 7. Ofert~ sklada si~ w rniejscu i terminie wyznaczonyrn przez organizatora 
przetargu, w formie pisemnej, w zarnkni~tej kopercie. 

§ 8. Oferta, sporZ'ldzona w j~zyku poIskirn, winna zawierac: 
1) peine okreslenie oferenta np. rodzaj i nazw~ spolki, nazw~ przedsi~biorstwa, 

nazwiska i imiona osob fizycznych oraz adres siedziby lub rniejsca zamieszkania; 
2) wysokosc proponowanej rniesi~cznej stawki czynszu dzierzawnego; 
3) referencje dotycz'lce firmy oferenta; 
4) proponowane formy urz'ldzen i konstrukcji reklamowych oraz warunki 

dokonywania konserwacji i rernontow oraz utrzymywania w nalezytyrn stanie estetycznyrn 
nosnikow reklamowych i ich bezposredniego otoczenia; 

5) termin umieszczenia urz'ldzenia reklamowego; 
6) oryginaly zaswiadczen rozliczen ze Skarbern Panstwa (fiskusern) i Zakladern Ubezpieczen 

Spolecznych; 
7) dat~ sporz'ldzenia oferty oraz podpis oferenta lub jego pelnornocnika (obowil:J:ZUje 

za1'lczenie pelnornocnictwa do oferty); 
8) inne informacje wedlug uznania oferenta. 

§ 9.1. Kornisja dokonuje oceny pod wzgI~dern formalno-prawnym i: 
1) stwierdza prawidlowosc ogloszenia konkursu ofert; 
2) ustala Iiczb~ zgloszonych ofert; 
oraz dokonuje wyboru oferty. 

2. Przy wyborze oferty, Kornisja kieruje si~ wysokosci'l zaoferowanej stawki 
czynszu oraz wag'l elernentow zawartych w ofercie, 0 ktorych rnowa w § 8 . 

3. Kornisja pozostawia bez rozpatrzenia oferty nieczytelne i zawieraj'lce 
nieautoryzowane przerobki i skreslenia. 

§ 10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty 
Iub odst(ij)ienia od przeprowadzenia konkursu w calosci lub na poszczegolne lokalizacje 
bez podania przyczyn. 

§ 11. Uczestnik konkursu jest zwi'lZany ofert'l do uplywu terminu zawarcia urnowy. 

§ 12. Konkurs jest wazny chocby wplyn~la tylko jedna oferta spelniaj'lca warunki 
okreslone w ogloszeniu i w niniejszyrn Regulaminie. 



§ 13. 1. Wadiurn wplacone przez wygrywaj'lcego konkurs ofert przekazywane jest 
na konto zarz<tdcy i zaliczane na poczet czynszu. 

2. Pozostali uczestnicy konkursu ofert dokonuj'l odbioru wplaconych wadi6w 
w spos6b i w rniejscu okreslonyrn w ogloszeniu 0 konkursie ofert. 

§ 14. 1. Wygrywaj'lcy konkurs ofert zobowi'lzany jest do zawarcia urnowy z zarz'ldc'l 
obiektu kornunalnego w tenninie 14 dni roboczych od daty dor~czenia 
powiadornienia 0 wynikach konkursu pod rygorern utraty wadium. 

2. W tenninie trzech rniesi~cy od daty zawarcia umowy wygrywaj'lcy konkurs 
rna obowiqzek zagospodarowac lokalizacj~ zgodnie z tresci'l zlozonej oferty pod rygorern 
rozwi4Zat1ia urnowy bez zachowania tenninu wypowiedzenia. 

§ 15. W kwestiach spomych lub dotycz'lcych interpretacji postanowieii. regulaminu 
stanowisko rozstrzygaj'lce w irnieniu Kornisji, zajrnuje jej Przewodnicz'lcy. 

§ 16. Kornunikat 0 rozstrzygni~ciu konkursu ofert podaje si~ do publicznej 
wiadornoSci poprzez ogloszenie w siedzibie organizatora. 

§ 17. Z przebiegu konkursu ofert sporz'ldzany jest protok61. 



Zal~cznik Nr 3 
do zarz~dzenia Nr 51,UNII13 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~,.( paidziemika 2013 r. 

wzor 

Umowa dzieriawy cz~sci powierzchni obiektu komunalnego w celach reklamowych na 
reklam~ 0 zmiennej trdci reklamowej 

W dniu ..................... w Lodzi pomi~dzy .............................................................. 


(okresli6 zarzl.ld~ obiektu i jego siedzib,,) 

zwanym dalej "Wydzierzawiaj~cym", reprezentowanym 
przez ............................................................................................................................................. . 

a .................................................................................................................................................... . 


(okrcili6 Dzierzawcl;! i jego siedzibt;) 

zwanym 

dalej "DzierZawc~", reprezentowanym przez ........................................................ . 


zostala zawarta umowa tresci nast~puj~ej: 

§1. 

1. WydzierZawiaj~cy oddaje w dzierzaw~, a Dzierzawca przyjmuje do uz.ywania i pobierania 
pozytk6w c~sc nieruchomosci, stanowi~c~ wlasnosc Wydzierzawiaj~cego 
z przeznaczeniem na nosniki reklamowe, stanowi~ce wlasnosc Dzierzawcy. 

2. 	Wykaz nieruchomosci z podaniem wydzierzawianej powierzchni i wysokosci oplat 
stanowi zal~cznik Nr 1 do niniejszej umowy (dotyczy witlcej nit 1 obiektu, 
w przypadku jednej lokalizacji wskazac nalety adres nieruchomosci, kierunek elewacji, typ 
i wielkosc nosnika reklamowego, wysokosc op/at). 

§ 2. 

Do obowi~k6w DzierZawcy nalezy: 
1) uzyskanie przed zainstalowaniem nosnika, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, 

bez prawa regresu do WydzierZawiaj~cego, wymaganych prawem zezwole:6; 
2) utrzymanie nosnika reklamowego we wlasciwym stanie estetycznym 

i technicznym przez cary okres uzytkowania, nie naruszaj~c przy tym praw os6b 
trzecich; 

http:zarzl.ld


3) usuni~cie nosnika reklamowego we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zgodnie z § 
11 umowy. Po bezskutecznym uplywie terminu WydzierZawiaj£lcy zdemontuje 
nosnik i go zdeponuje na koszt DzierZawcy; 

4) 	 w terminie trzech miesi~cy od daty zawarcia umowy z zarZ£ldc£l obiektu 
komunalnego wygrywaj'lCY przetarg ma obowi£lZek zagospodarowac lokalizacj~ 
zgodnie z tresci£l zlozonej oferty pod rygorem rozwi£lZania umowy bez zachowania 
terminu wypowiedzenia; 

5) udost~pnienia WydzierZawiaj£lcemu dokumentacji niezb~dnej do ustalenia 
naleinosci na rzecz Wydzierzawiaj£lcego; 

6) wnoszenia stosownych oplat z tytulu umieszczania nosnik6w reklamowych. 

§ 3. 

Dzierzawca placic b~dzie Wydzieri:awiaj£lcemu POCZ£lwszy od dnia 

1) miesi~czny czynsz dzierZawny za kaZdy m2 powierzchni nosnika zgodnie 
z zal£lcznikiem nr 1 do umowy dzierzawy (przy 1 obiekcie umiescic dane z § 1 ust. 
2 umowy); 

2) podatek VAT w wysokosci obowi'lZllj'lCej w dniu wystawienia faktury VAT. 

§ 4. 

1. 	Czynsz dzieri:awny platny b~dzie w terminie 21 dni od daty wystawienia przez 
Wydzierzawiaj£lcego faktury, bez osobnego wezwania - na rachunek bankowy: 

2. WydzierZawiaj£lcy wystawi faktury V AT, zgodnie 	ze stawkami V AT obowi£lZuj£lcymi 
w dniu wystawienia faktury, a Dzieri:awca wyraZa zgod~ na ich wystawienie 
i dor~czenie drog£I.. pocztow£l na adres: 

3. W przypadku nieterminowej zaplaty naleznosci, 0 kt6rej mowa w § 3 Wydzierzawiaj£lcy 
naliczy odsetki ustawowe zgodnie z obowi£lZuj£lcymi przepisami. 

§ 5. 

Dzierzawca zobowi'lZafly jest do korzystania ze swego prawa zgodnie z wymogami 
prawidlowej gospodarki, przestrzegania obowi£lZuj£lcych przepis6w prawa, zasad wsp61zycia 
spolecznego i postanowien niniejszej umowy. 

§ 6. 

Dzieri:awca nie moze bez pisemnej zgody Wydzierzawiaj£lcego przenosic na rzecz os6b 
trzecich praw wynikaj£lcych z niniejszej umowy. 

§ 7. 

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony 1j................................. .......(maksymalnie 3 
lata). 



§ 8. 


1. Umowa moze bye rozwi(lZana na zasadzie porozumienia stron. 
2. 	Wydzieri:awiaj'lcy ma prawo rozwi(lZania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 

jezeli: 
1) Dzieri:awca narusza postanowienia umowy; 
2) dopuszcza si~ zwloki z zaplat'l czynszu za dwa peIne okresy platnosci; 
3) w terminie trzech miesi~cy od daty zawarcia umowy z zarz'ldc'l obiektu 

komunalnego wygrywaj'lcy przetarg nie zagospodaruje lokalizacji zgodnie 
z tresci'l zlozonej oferty. 

§ 9. 

Wydzierzawiaj<lCY ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem I-miesi~cznego okresu 
wypowiedzenia na koniec miesi'lca kalendarzowego w calosci lub w cz~sci, w przypadku: 

1) obj~ta umoW'l c~se nieruchomosci wymaga przeprowadzenia prac remontowych; 
2) przej~cia zarz'ldu nieruchomosci~ na ktorej umieszczono nosnik reklamowy przez 

podmiot nie b~d'lcy jednostk'l organizacyjn'l Wydzierzawiaj'lcego; 
3) nieruchomosci, na ktorej umieszczono nosnik reklamowy powstanie wspolnota 

mieszkaniowa. 

§ 10. 

Dzierzawca przejmuje odpowiedzialnosc za szkody osob trzecich powstale z Jego winy 
w okresie obowi(lZywania niniejszej umowy. 

§11. 

1. 	Po zakoilczeniu dzierzawy, Dzierzawca zobowi(lZuje si~ do: 
1) 	 zdania Wydzierzawiaj'lcemu przedmiotu dzierzawy w stanie niepogorszonym, przy 

czym Dzieri:awca nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki normalnego zuzycia 
przedmiotu dzierzawy, b~d'lce nast~pstwem jego prawidlowego uzywania; 

2) 	 usuni~cia nosnikow reklamowych w terminie 14 dni od daty zakoilczenia umowy. 
2. 	Po bezskutecznym uplywie terminu, 0 ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 Wydzierzawiajttcy 

ma prawo zdemontowae nosnik reklamowy na ryzyko i koszt Dzierzawcy. 

§ 12. 

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych umOW'l zastosowanie maj'l przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 14. 

Umow~ sporzqdzono w dwoch jednobrzmi'lcych egzemplarzach, po jednym dla kai:dej 
ze stron. 



§ 15. 

Umowa obowi¥uje od dnia ................................ . 

WydzierZawi~<tcy: DzierZawca: 

( czytelny podpis) (czytelny podpis) 


