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DM-DM-XIV.0003.1.2022

 

 

Pan
Rafał Markwant
Radny Rady Miejskiej w  Łodzi

W odpowiedzi na interpelację z dnia 9 listopada 2022 r., w sprawie 

udostępnienia umów zawartych z podmiotem, wynajmującym obiekt sportowy, 

znajdujący się przy ul. Potokowej 12 informuję, iż w załączeniu przesyłam kopie:

1) umowy dzierżawy nr 154/2017 zawartej w dniu 10.07.2017 r. pomiędzy 

Miastem Łódź a Panem Mariuszem Wilkowieckim,

2) umowy przelewu wierzytelności i przejęcia długu z umowy dzierżawy (zmiana 

podmiotowa stosunku prawnego dzierżawy) zawartej w dniu 26.07.2017 r. 

pomiędzy Panem Mariuszem Wilkowieckim a Stowarzyszeniem Milan Club 

Polonia Łódź za wiedzą Miasta Łódź,

3) umowy dzierżawy nr DM-DM-XIV.6845.224.2020 zawartej w dniu 

9.10.2020 r. pomiędzy Miastem Łódź a Stowarzyszeniem Milan Club Polonia 

Łódź.

Adam PUSTELNIK

 



UMOWA DZIERZAWY nr /2017

zawarta vv dnru ,.j.4.-OX.---2I3-^- w -Lodzi porniedzy:

iYliastem Lodz, u3, Piotrkoy-'ska 104, 90-926 Lodz, NIP: B^H^^B, w rarnach ktorego dziaia
Mlejskl Osrodek Sportu i Rekreacjt w Lodzi, zwanym w tresci umowy ^Wydzierzawiaj^cym",
ktore reprezentuje:
Eryk Ravvicki - Dyreklor Miejskiego Osrodka Sportu [ Rekreacji. W Lodz: dziafaj^cy na podstawie
pefoomocnictwa udzielonego przez Prezydenta MiasLa Lodzi Zarzadzeniern Nr 1S79/VTI/I5 z dnia
07 wrzesnia 2015 roku

A

Panem Marmszem Wilkowieckzm prowadza_cym dziaialnosc gospodarcz^ pod firma- fVTARIUSZ
WILKOW1ECKJ z siedzibj; w Lodzi, ul. Polokowa nr 12, 92-002 Lodz, zarejegtrowanq
vv Centra In e Ewidenci i Informacji o DsiafalnoscI Gospodarcze, N I P : i H B B zwanmCentra In ej Ewidencji i Informacji o DsiafalnoscI Gospodarczej, NIP:JiHBBBB zwanym
\ tresci umowy )3Dzrer?;awc^n:

§1 '
1. Wydziei-zawiaj^cy oddaje w dzierza\v?> a Dzieriavvca przyjmuje do uzywanla i pobierania

poii^kow z nieruchomosci, dzia!k? gruntu o powierzchni 47 406 m2 oznaczona. w evvidencjj
grunlovv, budynkow i lokali w obr^bie geodezyjnym VV-L2 jako dziaika nr 403/43, opisan^
w KW LDIM/000421S3/6 I dziaJke grunlu o powierzchni 103 m2 oznaczontj. \ ewidencji
gruntow, budynkow i lokaii w obr^bie geodezyjaym W-12 jako dziaika nr 403/27 - opisana_
W KW LD1M/000 14754/5, kt6rych Iqczna powierzchnia wynosl 47-509 m2 - potozonych
w Lodzi przy ul. Potokowej 12, zwane w tresci umowy nieruchomosci 3. Graficzny opis
vvydzierzawianej nieruchomosci slanowi zat^cznik nr 1 do ninlejszej umowy.

2. Kieruchomosc obj^La jest aiiejscowvm planem zagospodarowania przestrzennego, k('6ry zo.stai
uchwaiony w dniu 11 wrzesma 2013 n uchwal^ nr LXVII'J/1471/13' Rady Miejskiej w Lodzi,
Teren przedmiolowej nieruchomosci zostai oznaczony symbolem ,1 US - teren sportu i rekreacji.
Obecny sposob zabudowy i uiytkowania nieruchomosci nie koliduje z zagospodarowaniem
okolicznych terenow i zah>1:eniami planu zagospodarowania przestrz'ennego.

3. Nieruchornosd zabudowana jest vv zachodniej czesci bolskiem wielofunkcyjnym o powierzchni
12 427 m2, na ktoryrn znajduja, sie nastepuj^ce obiekfy sportowe: boisko do pilki noznej
0 nawierzchnt Iravviastej, vv>'posazone w system nawadniania, boisko do koszykowki lub do
pilki siaikowej o nawierzchni laitanowej, boisko do siatkowki plazowej,' skocznia w dal
z rozbiegiein tartanowyrrv, bieznia 4 torowa 400 rn/100 m/60 m o nawierzchnl tartanowej,
uybuna p6tnocna i vvschodnia wykonana z prefabrykatow zeibetmvych, uiozonych na podsypce
piaskowej, z siedziskami PCV montowanymi na kotwy rozporowe w ilosci 4 sztuk, chodniki
1 schody N^konane z kostki brukowej, ogrodzenie z siatki stalowej na s^upkach stalowych,
dwukondygnacyjny budynek administracyjno-socjalny o kubalurze 77S m3 i powierzchni
uzytkowej 2SS,59 m2 (w konstrukcji murowanej, nie podpiwniczony, sciany murowane,
ocieplone styropianem, stropodach zelbetowy pokryly pap^ termozgrzewalna, ociepiony wema
rnmeraln^}, srolai'ka okienna PCV): parking o \vymiarach 70 K 45 m (drogi wewnetrzne parlcingu
wykonanc z plyt azurowych tia ;posypie piasko\^'m z wypeln'ieniem humusem., miejsca
postojowe posiadaja nawierzchme i podbudo->\'9 thjczniow^, calosc ograniczona jest



kraweznikieni betonowym). Czesc zaehodnia nieruchomosci jest montlorowana. Monitoring
slanowig trzy kamery, z kt6rych obrazjest rejestrowany za pomocq rejestratora. W sktad zestawu
monitoringu wchodz: ponadto rejestraior. Wsohodnia cz9sc kompleksu nieruchomosci obecaie
jest porosnleta trawa;, drzewaml, krzewami i jest ogolnie dosiepna.

Czas tnvanta umowy dzicriawy

§2
!. Uniowa zostaje zawarta na czas okreslony 3 lat, tj. od dnia IS lipca 2017 r. do dnia LZHoca 2020 r..
2. Sttony umowy wytaczaja mozliwosc powo-tywania sie przez Dzierzawce na wyrazenie woli

kontynuowania umowy dzier±awy w sposob dorozumiany. Oswiadczenie woli
Wydaierzawiajacego powinno bye dokonane na pismie pod rygorem. niewaznosci.

Wydanic przedmiotu dziencawy

§3
I . Dzlerzawca potwierdza \z dokonat ogl^dzjn przedmiotu dzier2a\vy oraz osvviadcza, ze znany mu

jest stan pravvny i faktyczny 'przedmiotu dzierzawy I nie zg-tasza z tcgo tytulu zadnych zastrzezen
oraz oswiadcza, ze przedmiol urnowy spelnia vvymogi jakie 54 niezbedne do prowadzenia prze^
niego zaraierzonej dziatalnoscl.

2. Strorty zgodnie oswiadczaja, It v,^'danie pi-zedmiotu dzierzavvy nastapi w dniu zawarcia umowy
dzierzavvy i z tym dniem przechadza; na D^ier^awce wszelkte prawa i obowiazkl \vynikajqce
z niniejszej umowy.

3. Z czynnosci wydania nieruchomosci zostanie sporzqdzony protokdt zdawczo-odbiorczy
podpisany przez stroay.

Przeznaczenie przedmioiu dzierzawy

§4
1. PrzediTuot dzierzawy whiten bye wykorzystywany przez Dzierzavyce z przeznaczeniem na

prowadzenie dzialalnosci rekreacyjno-sportowej zgodnej ze znajduj^c^ si^ na terenie
nieruchomosci, w chwtli jej wydama, infrastruktura techniczna.

2. Dzierzawca zobowiazany jest do cykltcznych, vv kz&dym roku obowtazywania umowy, dziaian
na rzecz spolecznosci iokalnej, Dzfertawca sklada Wydzierzawiajacemu w Lerminte 14 dni od
dnia zakoiiczen'ta kazdego z dzlaian na rzecz spolecznosci Iokalnej sprav/ozdania z ich
przebiegu, Sprawozdanie obejmuje co najmniej wskazanie: rani czasovvj'ch vv)fdarzenia, opis
jego charakteru oraz wskazanie ilosci uczestnikovv w^'darzenia,

Poddzlerzavva, z

§5
1. Dzierzawca nie moze bex zgody Wydzierzawiajacego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na

pismie poddzlerzawiac, oddawac vv najem lub do bezptatnego uzywania osobie (rzeciej
przcdmiotu umo\vjr w catosci lub czesci.

2. Dzierzawca nie moze bez zgody Wydzicrtawiaj^cego wyrazonej pod rygorem niewatnosci na
pisrnie u'znosic jakichkolvviek nowych obiektow i nanjeslen trwale i nietn-vale zwiqzanych
z gntntem.

3. Wydzierzawiajacy nie dopuszcza umieszczania reklam na terenie objetym dzierzawy bez; svvojej
zgody wyrazonej pod rj'goreni niewaznosci na pismie.



Czynsz i dodafkoive kosxty

§6
1. Dzierzawca zobowiazany jest do zapfaty Wydzierzawiajacemu miesiecznego czynszu

dzierzawnego w wysokosci 3 502,00 zj (siownte; irzy tysi^ce piecset dwa zlote I 00/100), do
k'torego zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci zgodnej z przepisami obowiazujacymi.na
dzien wystawienia faktury, ktory na dzieii zawarcia umovvy wynosi 23 %, co stanovvi kwote
podatku VAT 805,46 z!, iaczna kwota do zapfaty wynosi 4 307,46 zt vv tym podatek VAT. Za
dzieri zapJaty poczytuje sie dzien, w ktorym s'rodki zostaly zaksiegowane na koncie
Wydzieria'vviaj acego .

2. Foza czynszem okreslcmym w ust. 1 powyzej Dzierzawca zobowtazany jest do ponoszenia oplal
2 tytuiu dostaw mediow do przedmiotu dzierzawy 2godnie ze wskazaniami urzqdzen konlrolno-
pomiarovvych prcypisanych do przedmiotu • dzierzawy. Wydzierzawiajacy \ tym wypadku
wystawi Dzierzawcy fakturc? VAT z tytuiu zvvroiu kosztow dostaw medi6w. Postariowienie
powytsze obowiazuje jedynie w okresie poprzedzajacyrn zawafcie przez Dzierzawc^ umow na
dostawij mediow do przedmiotu dzierza\vy7 z gestorami infrasiruktury technicznej.

3. Czynsz dzierzawny oraz opfot? z tytufu zwrotu kosztow dostaw mediow Dzierzawca wpfecac
b^dzie z gory na konto i w termini e 14 dni od daty wystawienia t'aktury VAT. Za dzieii zaptaty
poczytuje si? dzien, w kt6rym Srodki zostaJ-y zaksi^govvane na koncie Wydzierzawiaj^cego.

4. Uchybienie tenninu vvpiat stanovvi podstavv^ dla \Vydzierzawiajacego do aaiiczeriia ustawowych
odsetek za opoinienie.

5. Sia\vka czynszu dzierzawnego podlega corocznej vs'aloryzacjf o srednioroczny vs'zrost cen
towarow i usfug konsumpcyjnych ogiaszany w Monitonje Polskim przez Prezesa. Gi6vvnego
Urz?du Statysiyczncgo poczavvszy od pierwszego dnia miesia^ca po opublikowaniu wskaznika,
Strony postanawiaja, zc vv Eakim przypadku zmiana wysokoscj czynszu nic stanowi zmiany
nlniejszej umovvy j me wymaga aneksu.

6. \ przypadku zmiany ustawowej wysokosci stawki VAT zraianie odpowiednio ulegnie stavvka
podatku oraz wartos"c faczna naleznosci okreslonej w us 1. 1 nimejszego paragrafu bez pctrzeby
sporzadzaaia odrebnego aneksu, z dniem wej^cia w zycie przepisoW" o zmianie stawki VAT.

7. Jakakolwiek wplata przekj'aczajaca kwote naleznq. stanowic bedzle nadplate.
S. Oprocz czynszu dzierzawnego, o ktorym rnowa vv ust. i, Dzierzawca zobowiazany jest lakze do

ponoszenia: optat, podatkdw i mnych ci^zarow publicznych zwiazanych z przedmiotem
dzierzawy i prowadzeniem na mm dzialalno^ci, a \ szczegolnosci:

a) opJat eksploatacyjnych, w tym oplat za cnergie elekto'czn^, \vod?, wyw6z nieczystosci '
statych i piynnych itp.;

b) podatkow i opiat zwiazanych z dzierzawion^ nieruchomosciq vv szczegolnosci podatku
od nieruchomo^ci;

c) op-tal zwiazanych z ubezpieczeniem przedmiolu dzierzav/y vv zakresie opisanym w § 8
umou-y;

d) opiat za wykonanie pravvem przewidzianych przeglqdow budowlach;
e) innyeh optel zwiazanych z prowadzenicm dziatalnosci przez Dzlerzawc9 m.in. oplaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dzierzawca zobowigzany jest do wykonywania swojego prawa zgodnie z wymogami prawidlowej
gospodarkl, przestrzeganla obov/iazujacych przepisow prawa, zasad wspof^ycia spotecznego
i postanowien jiiniejszej umony, Dzierzawca vv szczeg61nosci zobowiazany jesi do:
1 ) zregenerowania stopnia zadarnienia plyty boiska gt6wnego (vvysiew wglebny Irawy pi"zy u±yciu

n



sievvnika szczelinowego lub perforacyjnegp uzywajac nasion mieszanki traw w ilosci nie nizszej
nit 225 — 300 kg/ha) najpozniej do dnia 30 vvrzesnia 2018 r.;

2} zachowania przedmiotu dzierzawy w stanie niepogorszonym;
3} przestrzegania zasad aktualnie obowiazujacego nRegulaminu ittrzymania czystosci i porzadku na

terenie Miasta Lodz:11, w zakreste utrzymywania czystosci i porzadku na dzierzawionym terenie
a w szczegolnosci;

a) usuwania z elewacji budynkow i ogrodzen znajduj^cych 519 na dzierzawionym terenie
plakatow, reklam, ogfoszen oraz naplsow i rysUnk6w w ci^gu 24 godzin;

b) usuwania sopli i nawisow Sniegu z dachow I gzymsow budynkow niezwJocznie po ich
pojawieniu si? oraz uprzatania biota, sniegu i lodu z terenu dzieriawy w przypadku gdy
mogq zagrazac bezpieczenst\vu osob trzeclch;

c) uprzatania Hsci, biota, sniegu, Lodu i innych zanieczyszczeri z chodnikovv po!o±onych
wzdtuz nieruchoraofici, b?dacej przedmtotem umowy, przy czym za chodnik uznaje 319
wydzielon^ cz^sc drogi publicziiej s^uzac^ do ruchu pieszego potozona bezposrediito
przy granicy nieruchomosci, Dzierzawca nieruchomosci rue jest zobovvi^zany do
uprzqtni?cia cbodnika, na ktorym jest dopuszczony pfatny postoj lub parkowanie
pojazdow samochodowych;

4) zawaccia umow z gestorami infrastruktury tech-nIcznejT ktore Dbejmowac bed^ dostawy medlow
do przedmiotu dzierzawy oraz odbi6r odpadow komunalnych, w tym do sktadania wszetkich
deklaracji J innych. dokumentow pravvem przewidzianych a zwiazanych z ulrzymaniem
przedmiotu dzier£awy oraz.dostarczenla ich kopii Wydzierzawiajqcerrm w termEnie nie dtuzszym
niz miesi^c od momentu zawarcia umowy z Wydzier±awiaj^cym;

5) udostepnienia przedrniotu. dzierza\vy upowainionemu przedslavvicielowi. Wydzierzawiaj^cego
ceiem przeprowadzania kontroli;

6) przestrzegania aktuaime obowiqzuj^cych przepisow, a \ szczeg6Inosci: prawa budowlanego,
przepisovy sanUarnych, ' porzadkowych oraz przepisow dotyczacych geodezyjnej ewidencji
i uzgadniania dokumentacji projektowych siecl uzbrojenla terenu;

7) utrzymania w nalezytym stanie technicznym i estetycznym budynk6w, budovvU I innych
urzadzeri 'znajdujqcych si? na nieruchomosci oraz dokonywania na vvlasny koszt remontow
niezbednych do zachowania ich w stanie niepogorszonym, vv szezegolnosci utrzymanie p!yty
bolska zgodnie z InstrukcJE}. pielegnacji i uiytkovvania nawierzchm boiska pilkarskiego
(zalqcznik nr 2 do nin'iejszej umowy), trybun i intrastruktury stadionu mlejskiego;

8) ochrony istniej^cego drzewostanu, pielegnacji drzew i krzewow. W przypadku koniecznosci
usuniecia drzew !ub krzewow, niezwtocznego zgiaszamu tego Fakty Wydzierzawiaj^cemu, kiory
podejmie przewidziane prawem staranta celem uzyskania wymaganej zgody odpovviedniego
organu administracji. Koszty wycinki ponosi Dzierzavvca;

9) dokonywania bie£a_cych i okresowych przegla_dow obickl6w budowlanych znajdujacych si^ na
terenie przedmiotu dzierzawy, zgoclnie z akLualnie abowi^zujacymi przepisaini prawa
budowlanego, na wlasny koszt i wlasnym starantem. O ternTinie przeprowadzenia przegl^du
Dzier±awca zobowiqzany jest zav/iadomic Wydzierzawiajrjcego w formic pisemnej
z sledmiodniowym wyprzedzenlem, w celu umotliwicnia mu udzialu w przegladzie;

10) prowadzenia ksiazki obtektu budowlanego oraz dokonywania w niej biezacych wpisow zgodnie
z aktualnie obowiqzuj^cyrai przepisami prawa budowlanego oraz przekazywanle
Wydzicra]a,cemu kserokopii w/w ksiazki z aktualnie naniesionymi infomiacjami o wykonanych
przegladach i innych dziaianiach zwlazanychz dzierzawionym obiektem;

l|zapewnicala_dostepu mleszkancom Osiedla Siokl-Sjkawa-Podfidrze do obiektu i umozliwienie
korzystarua codziennLe z bTeziii vv szczegoinosci w godzinach rannych, popofudniowych
i vvieczornych;



12) prowadzeme dzialalnoSci sportovvych w sposob, klory zapewni peine wykorzystanie poiencjahi
obiektu, \ szczegolnosct prowadzcnie sekcji: pttki noznej, siatkdwki plazowej, koszykowki,
lekkiej atletyki;

13} ustalenia termmow (co najmniej 20 godzin tygodniowo, w tym 10 godzhi po godz. 16:30
wymog tea dotyczy kazdego z n'isej wymienionych oblektovy) udostepmenia mieszkaricom
Qsiedla Stoki-Sikawa-Podgorze boisk bocznych do koszykowki., siatkowki plazowej oraz biezni;

14) udostepniem'a pfyty boiska gfownego \ \vymiarze nle mniejszym nlz 4 godziny miesi^cznie
miesskancom Osiedla Stoki-Sikawa-Podgorze, w tym 2 godzin. po godz. 16:30;

15) wspolpracy z mieszkancami Osiedia Stoki-Sikav/a-Podgorze podczas organizowania imprez
integracyjnych. W szczegolnosci Dzier±a\vca zobo\v:azany b?dzie do udost^pnienia toa[et
uczestnikom \y/w imprez;

16) wsp6l-pracy ze szkolami i przedszkolaml z terenu Osiedla Stoki-Sikavva-Podgorze;
17) wspotpracy przy organizowaniu zaj^d dla dzieci w czasie terii zirnowych i wakacji letnich.

UbeZpieczenie

-§ S .Dzierzawca zobo\viazany jest do ubeapieczeaJa si^ od odpovviedzialnosci cywtlnej deliktowo-
kontraktovyej wzakresie prov/adzonej dzialalnosci oraz odpowiedzialnosci cyvs'ilnej, przezr
1) zawarcie i utrzymanie przez caly okres obowiazywanla umowy dzierzawy na wtasny koszt i we

wiasnym imieniu, odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cyvvilnej deliktowo-
kontraktowej w zakresie provyadzonej dzialalnosci i posiadanego. mienia z rozszerzeniem
o razace niedbalstv/o oraz o odpovviedzialnosc cyvviln^ Dzierzawcy na jedno zdarzeme
[ vvszystkie zdarzenia na kwot$ nie nitsz£[ nl± I milion PLN;

2) przekazanje Wydzierzawiaj^cemu kserokopli polisy wraz z kserokopi^ potwierdzenia zaplaty
sktadki ubezpieczenlowej z tytutu ubezpieczenia odpowiedzialnosci cyvvilnej najpozniej w ciagu
30 dni od dnia podptsania umowj' dzierzawy;

3) zachowania ci^glosci ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywiinej Dzierzawcy, w przypadku
upiyx^al okresu najaki umo\va ubezpieczenia Dzierzawcy, o ktorej mowa pkt. 1 powyzej zostala
zavvarta, Dzierzawca zobowiazany jest przedstawtc Wydzierzawiaj^cernu kserokopif polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywiinej Dzierzavvcy \\Taz z kserokopi^ potwierdzenia zaplaty
skiadki ubezpieczeniovvej z tytulu ubezpieczenia Dzierzawcy nie pozniej niz w terminie 14 dni
od up-iyuoi \va±nosci poprzedniej polisy.

Rozwi^zanic i vyypowiedxenie umowy

§9
1. Uniowa nlniejsza mote bye rozwiazana na zasadzie porozumieni'a stron.
2. Wydzientawiaj^cy ma prawo rozwl^zac umow? dzierza\s/y bez zaohowania okresu

wypovvieclzenia, jezeli:
1) Dzieriawca narusza postanowienia § 7 - 8, i nie usunie naruszeri na pisernne \ve2vvanie

Wydzierzawiaj^cego;
2) Dzierzawca dopuszcza si? op6znienia w zapJacie czynszu oraz oplaty okrestonej w § 6

ust. 2 za dwa pelne okresy ptatnosci, przy czym Wydsierzawiaj^cy zobowiqzuje si?
uprzedzic Dzieriawc? o zarniarze wypowiedzenia umo\v>', udzielaj^c mu dodaikowego
trzymiesiecznego tenninu do zaptaty zalegfego czynszu;

3) Dziertav/ca korzysta z przedmiotu dzier±a\y>' niezgodnie. z jego
okreslonyra \ § 4 ust. 1 umowy;



4) w trakcie Invania dzierzawy zostanie uchwalony plan zagospodarowama
przestrzennego, ktory uniemozliwi korzystanie z przedmiotu dzierzawy w okreslony
w umowie spos6b;

5) zaistnieje potrzeba wykorzystania przedmlotu dzierzawy na cete inwestycyjne zvviazane
z realizacj^ zadari wjasnych Miasta Lodzi.

nieruchomoSci po uplywie b^dz wczesniejszym rozwi^zaniu umowy dzierzawy

§ 10
1, Po zakonczeniu dzierzawy, Dzierzawca zobowiazuje si$ niezwfocznie:

a) zwrocic przedmiot dzierzawy bez wezv/ania i w stanie niepogorszonym,
bj na ZEj-danie Wydziertawiajacego usuntj.6 naniesieaia budowlane i inne urzadzenia

dokonane przez DzIcrzawce^ na dzierza\vionyrn gruncie dokonanych przez Dzierzawce;
bcz pisemnego zezwolenia Wydzieriawlajq.cego.

2, W przypadku uchyEania si? Dzierzavvcy od obov/iqzku okreslonego vv § 10 ust. I,
Wydzierzawiaj^cy mote dokonac usuniecia naniesien I doprowadzenia terenu do stanti
poprzedmego na koszl Dzierzavvcy.

3, Dzierzawcy nie bq:dq przyslugiwafy jakiekolwiek roszczenia o rozliczente nakladosv na
' nieruchomosc gdyby takie zostaly poczynione.

Postano\vienla koncowe

§11
1. Zmiana umovvy vs'yrnaga forrny pisemnej\d rygorem nie\va±no^ci z vvyJ^czeniem § 6 ust. 5

i List 6 uniowy.
2, Dzierzawca rna obowi^zck zawiadomienia Wydzieriavviajacego o kazdej zmianie adresu do

dortjczen. W przypadku niepovviadomienia Wydzierzavviajacego o zmianie adresu, za skutecznie
dor^czone uznaje si^ pismo przesfane Hstem poleconym na adres wskazany w komparacjl
umo\vy.

§12
l .Tytufem zabezpieczenia roszczeii Wydzierzawiaj^cego o wydanie nieruchomosci, po

zakonczeniu umowy dzierf;av\ jak I w prxypadku jej vvczesniejszego vvypowiedzenia,
Dzier±awca podda si^ cgzekucji vv irybie art. 777 § I pkt 4 Kodeksu posi?powania cywilnego
i \ tym zakresie na podstav/ie art. 777 § 2 Kodeksu postepowania cy\vilnego zlozy oswiadczenle
w fonnie aktu notarialnego w Lenninie 14 dni od dnla podpisanla umowy, Koszty aktu ponosi
Dz!er±awca. Nie ztozenie ww, oswiadczenia w powytszyni terminie i nie przedlozenie aktu
notarialnego z tym oswiadczenlem w terminie 21 dni od jego podpisania b^dzie uprawnialo
Wydziertavviajacego do rozwiasania uniowy dzierza\vy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2. Tytulem zabezpieczenia roszczen Wydzierzawiajqcego wobec Dzierzawcy o zapjate czynszu
dz;ierzavvnego okreslonego w § 6 umO'vvy, do wysokosci dwunastokrotno^ci lego czynszu, ktora
na dzien zawarcia ninlejszej urnowy v/)'nosi 51 6S9j52 zl (stownie; pi^cdziesiat jeden tysi^cy
sze^dset osiemdziesi^t dziewi?c zJ i 52/100). Dzierzawca podda si? egzekucji vv trybie art. 777 §
1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego, skiadaj^c oswiadczenie w formie aktu notarialnego,
z tym zastrzezeniem, ze Wydziereawiajacy b^dzie uprawniony do v^'st^pienJa o nadanie klauzuli
takicmu aktowi v^ terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Zdanie 2 i 3 ustepu 1 ma zastosovvanie
rowniei do zapisow zawartych w niniejszym ustepie.

3. W trescl aktovy notarialnych olcreslonych w ust. 1 i 2 zostanie zastrzezone, ie wystqpierue przez
Wydziei-zawiaj^cego o nadanie klauzufi xvykonalnosci tylulom egzekucyjnym okreslonym w ust,
1 i 2 bedzie uzalez,nione od wczesniejszcgo bezskutecznego pisemnego, pod rygorem

f



niewazno-sci, vvezv/ama Dzierzawcy przez Wydzierzawiajgcego do odpowiedmo zapJaty
zaleglego cz-ynszu lub v/ydania nieruchomoscl i wyznaczeniu Dzterzawcy dodatkowego
30-dniowego terniiau odpowiednio do dokonania zaplaty lub 30-dniowego tenninu do wydania
nleruchomosci.

§13
W sprawach nieuregulowanych nmiejsza umow^ maj^ zastosovvanic przepisy
usta\vy Kodeks cywilny.

§ 14
Umowa niniejsza sporz^dzona zostata w dwoch jednobrzmi^cych egzemp!arzach,-po jednym dia
kazdej ze stron.
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{nstrukcja plei^gnacji i uzytkowania nawierzchni

trawJastej p-fyty boiska-pifkarskJego.

SPiS TRESCf

PIEL^GNOWANIE NAWIERZCHNI TRAWiASTYCH

1. ZABfEGI PIELEGNACYJNE DORAZNE P£YTY BO'ISKA

1.1 Podlewanie

1.2 Na.wozenJe

1.3 Koszenie

INNEZABiEGI PIEL^GNACYJNE WYKONYWANE OKRESOWO.

1.4 Wsfowanie

1.5 Skaryfikacja

1.6 Usuvranie [okalnych uszkodzeri

1.7. Wertykulacja

1.8. Szczotkowan ie

1.9. Zwaiczanie roslinnosci konkureacyjnej

1.9.1 Zwaiczanie mecharu'czne

1.9.2 Zwaiczanie cherniczne

1.10 Zalecany harrnonogram okresowych zabiegiw pfel^gnacyjnych

2, ZABIEGf PIELEGNACYJNE ZACHOWAWCZE

2.1. DosJew trawy

2.2. Pjaskowanie

2.3. Aeracja wgf^bna (do gf^bokosci 12 - 18cm) — kotkiern pustym

2.4. Aeracja wg^bna (do gl^bokosci 10 — 18cm) — kolkiem pefnym

3. Wykaz maszyn \i niezb^dnych do przeprowadzenta zabiegow

p/e^gnacyjnych



zapotrzebowania na wode dokonujemy melody wizualn^. W zaleznosci od oceny nalezy
odpowlednio dobrac intensywnos6 i dkigosc nawadniania (podlewanie zaleca sie w nocy
co nie wyklucza w razie koniecznosci podlania trawnika w cia^gu dnia). Dobra praktyka

wskaruje, iz duzo lepsze efekty osi^ga sie w interwatowym podlewaniu, jednorazowe
mocne podlanie murawy, niz czeste w ograniczonych ilosciach, oczywiscie w okresie
upatow nalezy sledzid temperature gruntu, w razie koniecznosci zrosic murawy w ceiu

schtodrzenla.

Po kazdorazowym podlaniu grunt powinlen bye wilgotny do gfebokosci min. 10-15 cm.

Pora podlewania; wedtug potrzeb. Naiezy utrzymac sta^ wilgotnosc gruntu.

Nadmierne podlewanie moze powodowac zwiekszone wypfukiwanie nawozow

mineralnych oraz inicjowac choroby grzybowe oraz skrocenie sie korzeni.

Przed spadkiem ternperatur ponizej 0°C nalezy zamkna^c dopiyw wody do systernu
nav/adniania a nastepnle go przedmuchac, tak by wzraszaczach nie pozostafa woda.

"Zaleca si$ aby w przypadku zwiekszone] wilgotnosci gieby oraz w przypadku zalegania

rosy na zdzble trav/y, usuwac ros? stalowa^ linka^. Wilgo6 na zdzbte Jest podstawowa,
przyczynq rozprzestrzeniania si^ chorob grzybowych traw.

1,2 Nawozenie (g{6wne i dorazne)

Zabieg gtowny przeprowadza sie zwykie czterokrotnie w cla^gu sezonu (kwlecien,

czerwiec, sierpien, pazdziernik) nawozarni v/olno przyswajalnymi otoczkowanymi przy
zachowaniu odczynu gieby pH 5,5 do 7,5 oraz doraznie ceiem uzupetnienia N, P, K oraz

brakuj^cych makro iub mikroeiernentow. Nawozenie dorazne przeprowadza sie w
okresach poml^dzy terminarni nawozen g?6wnych, W przypadku stosowania nawozow

szybko przyswajalnych {nie otoczkowanych) nawozenie wykonywane jest czesciej w

okresach co 3 ~ 4 tygodnie. Zapotrzebowanie ro^Hn na nawozy mlneralne nalety okre^Hc
kazdorazowo na podstawie badanycn probek gieby (warstv/y korzeniowej pfyiy bolska)

wykonyv/anych przez wyspecjaUzowane certyfikowane iaboratorium, zlecaj^c ^cznie z
badantem gieby wykonanle prograrnu nawozowego dla sktadu gatunkowego darni,
uwzgiedniaj^c pore roku i wiek rosiin oraz planowane uzytkowanie murawy wtym: mecze
pHkarskie, koncerty, innego rodzaju eventy z wykorzystaniem boiska.



Inne zabiegf piel^gnacyjne wykonywane okresowo

1.4 Watowanie

Zabieg wafowania wykonuje si§ praktycznie tyiko w jednym przypadku (maksymalna waga

urzqdzenia to 0,9 tony ) i tyiko wtedy, kiedy pjyta boiska w traRcie ziimy zostafa
zarnrozona, Wczesnq wiosnq, po obeschni^ciu boiska nalezy je z^vafowac w celu
docisniecia kep traw wysadzonycn przez mroz.

Tak jak i koszenle, watowanie wykonywane jest sukcesywnie w r6znych kferunkach (patrz:
schemat cyklu Roszenia), przy uzyciu watu [ekkiego.

1.5 Skaryfikacja

. Pionowe naciecla darn^ maja^ce za zadanie wzmocnienie systemu korzeniowego,

usuniecie obumarfych czesci roslin i napowietrzenie g!eby, Zabieg zalecany do wykonania
w czasie sezonu wegetacyjnego w przerwie miedzy rozgrywkarni !ub w mlar^ potrzeb.

1.6 Usuv/anie lokalnych uszkodzen

Intensywna eksploatacja powoduje czeste i nieuniknione uszkodzenia fizyczne darni. Po

ka±dym uzytkowaniu boiska powinno bye ono w trybie nafychmiastowym do 24h
oczyszczone i naprawiane, biora_c pod uwag^ warunki atmosferyczne.

Lokalne gfebokle uszkodzenia nalezy likwidowac:

a) stosuja_c fragmenty darni o jednakowym skiacfzie gatunkowym jak dam boiska, w
tym celu obiekt powinien bye wyposazony vj tzw. poletko zapasowe rnin 800m2, w

inrtyrn przypadku darn na uzupeintanie nalezy pobierac za linii boiska. Ponizej
przyk-fadowe urz%dzen:a do naprawy darni o roznym ksztalcie tzw. babkownice:

b) uzupetniac mieszanina, piasku i ziemi wraz z nasionami traw sportowych.

c) zacla^gac uszkodzone miejsca przy pomocy specjalnycb wideiek

Zabregi ten nalezy wykonac niezwfocznie po pojawieniu si^ uszkodzenia.

Martwe, wyrwane czesci rnurawy w trybie natychmiastowym zebrac, inaczej zafegaj^c
powodowac przebarwienia, mog^ bye przyczyna. chorob i obumarda zywej trav/y.



1.10. Zalecany harmonogram okresowych zabiegow pielegnacyjnych wykonywanych na

frawnikach sportowych eksploatowanych intensywnie
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2. Zabiegi pfel^gnacyjne zachowawcze

2.1. Dosiew trawy

Zabieg nalezy przeprowadzi6 min. raz w roku, a zaiecane w okresie rozgrywek co mleslqc

w celu uzupelnfenta ubytk6w. Najlepsze efekty daje dosianie mieszanki naston traw

siewnikiem szczelinowym wgi^bnym iub perforacyjnym wgtebnym. Zabiegu nie powinno

wykonywac si^ przy wilgotnosci gleby powyzej 30 %, zastolnach wodnych i na zmarzni^tej

glebie oraz w odstepie krots2ym niz 14 dni przed planowanym treningiern, meczem. Ze

wzgi^du na v^ymagany okres przerwy od zabiegu do aktywnosci na murawie, nalezy

dostosowac odpowiednio plan/harmonograrn uzytkowania murawy.

Wspornagaj^co w ceiu zwt^kszenia g^stosci zadarnienia nalezy wg. potrzeb (ubytki w

polach karnych, punktowe wyrwy i ubytki) wykonywac dosiew siewnikiem perforacyjnym a

takze, uzupe^niac puste rniejsca mieszanina. ztemi, piasku i nasion.

Nasiona utyte do wszystkich form dosiewu musz^ spelniac kryterta mieszanki sportowej.

Nalezy stosowac jak najtepsze odmiany, biorqc pod uwag§ warunki pogodowe, okres

kielkowania wraz z przerwa_ w uzytkowaniu i pore roku.



ustawienie wysokosci ci<scia lub kosiarka rotacyjna wyrzucaja^ca trawe prosto do
kosza, T. regulowana^ wysokoScia, ciecia.

zgrzebfo tzw. drapak konieczny do usuwania nie rozto±onych resztek trawy z

trawrrika,

- wertykuiator niezbedny przy usuwaniu filcu z murawy boiska. Nacina dani
powoduja^c lepszy doste/p powietrza do warstwy korzeniowej,

rozsiewacz do nav/ozov/ sypkich r^czny chodzony,

aerator z wyrniennymf koW<ami, ktory zmniejsza napr^zenie powierzchni I pozwala
na penetracj^ powietrza, wody, nawozu i nasion do strefy korzentowej.

urza.dzenie do piaskov/ania nawlerzchni trawiastej,

siewnik szczelinowy lub perforacyjny wgi^bny,

4. WarunkI eksploatacji murawy boiska

4.1.Dopuszczalny czas uzytkowania boiska, warunki atmosferyczne ograniczaj^ce

eksploatacje boiska.

Nawierzchnia z trawy naturainej zapewnia minimum 10 godzin uzytkowania w tygodniu,

Utytkowanie trawy powyzej dziesi^ciu godzin w tygodniu b§dzie kazdorazovv'o uzgadniane

z MOSiR.
Obowfazuje cafkowity zakaz wchodzenia na plyi% boiska v^ przypadkach:

- zalegania pokrywy sniezne] (nie dotyczy to sytuacji chwilowego opadu sniegu w dniu

meczowym)

- gdy temperatura ziemi obnizy si$ ponizej 2°C i/[ub zdzbto trawy jest oszronione

- do 24h po zastosowaniu opryskow wspomagajqcych nawozenie

- do 4 dni po rozsypaniu nie otoczkowanych nawoz6w oraz otoczkowanych z szybko

uwalniaja.cym sie azotem.

W okresie letniej przerwy w rozgrywkach pilkarskich (w miesi^cach rnaj — sierpjen) nalezy
wykonad wyrnagane zabiegi piel^gnacyjne zachowavycze oraz zaleca si§ przez okres min.
8 tygodni nie uzytkowac nawierzchni trawiastej o He nie koliduje to z ustalonym

harmonogramem akcji podejmowanych na boisku.
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UMOWA DZIERZAWY
nr DM-DM-XIV.6845,224.2020

impodstawie pemomocnictwa dziala Agnieszka Dobrucka p. o. Zastepcy Dyrektora Wydzwhi Dysponowama Miemem
w Departamencie Gospodarowania Majatkiem Urz?du Miasta Lodal, zwanym dalej "WydzaerzawLajacym ,

Stpwarzyszeniem Milan Club Polonia ^6d± z siedziba 92-002 Lodz, ul. Potokowa 12 NiP: .••••| - . .
••••, \vpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pro%yadzonego przez S^d Rejonowy dla i,odzi-broomi
XX WydziaJ Krajowego Rejestru Sadowego pod numerero^^^^^. reprezentowanym przsz:

zwanyrn dalej ,,Dzier4a\vcq", tre^cinastepujacej;

§J
1. Podstaw^ zawarcia niniejszej UrnoW'"yjest

- uchwala Nr XXVTII/943/2Q Rady Miejskiej w Lodzi 2 dnia 8 Hpca 2020 r. ,,vv sprawie vs-yrazenin zgody
na wydxierzawienie w drodze bezprzctargowej, na okres 15 lat, nieruchomo^cl i cz?3ci nierachomo^ci pofo^onych
w Lodzi przy ulicy Potokowej 12 i Potokowej bez naineru"

- zarz^-dzenie Nr 4S62/V1II/20 Prez>'denta Miasta £.odzi z dnia 7 sierpnia 2020 r. ,,w sprawie przcznaczenia
do wydzierzawienia w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomosci \i nieruchomoici polozonycb
w Lodzi prxy ulicy Potokowej 12 i Potokowej bez numeru oraz ogbszenia ich wykazu."

Wydzierzawiajqcy oddaje w dzierzaw?, a Dzierzawca przyjmaje do utywania ipobieraiiia pozytkow,
polozonq w Lodzi przy ulicy Potokowej 12, oznaczona w obrebie W-12 jako dziaika nr 403/43 o povvierzchni 4740^ m3,
ujawnion^ w' KW nrLDlM/00042 183/6 i cz?^c nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy Potokowej bez numeru,
oznaczonfj w obrebie W-12 jako dzlalka nr 402/34 o powierzchni 1364 m1, ujawnionq w KW nr LD1M/00042554/S,
zwane w rre^ci umowy nieruchomo^cta. Graficzny opls wydzierzawiaiiej rueruchomo^ci stanowi za-iacznik graficzny
do niniejszej umowy. "Nismchomo^ obj^ta jest miejacowym planem zagospodarowania przestrzennego, Ictory zostal
uchwalony 1 1 wt'ze^nia 2013 r. uchwalfj. nr LXVFII/1471/13 Rady Miejskiej w Lodzi, Teren przedmiotowej nieruchomosci
zostal oznaczony symbolcm US — teren sportu i rekreacji.
"Nieruchomoic opisaoa w ust. 2 zabudowana jest:
1) budynkiem wielofunkcyjnym o charakterze administracyjao-socjalnym o powierzchni zabudowy 195 m2 i powierzchni

uzytkowej 288 m2, dwukondygnacyjnyni, o konstrukcji nuu'owanej. W bud>-nku znajduje sie cz?^6 adrninistracyjna
(pokoje biiirowe), cz$s*d socjalna (szamie, natr>'ski, toalety) i cz^^d magazynoxva;

2) boiskiera do piUci noznej o nawierzchni trawiastej, z systemem nawadniania, cze^ciowo o^wietlonym;
3) trybunami — siedsiska z PCV na podtozu betonowym na trybunie ziemnej dla ok, 3 50 os6b;
4) boiskiem piikarskim trenmgowym;
5) biczni^ czterotorow^. o nawiorzchni tartanowej, dookole gi6wnego boiska;
6) boiskiem do siatkowki plaiowej oraz skocznlq. w dal;
7) parkingami samochodowymi o nawierzchni utwardtonej.
Pozostaiy obszar to teren zielony (trawniki, drzewa), czesciowo ogolnodostepny, nieruchomoS6 jest bowiem tylko
cze^ciowo ogrodzona.
"Na nieruchomosci, o kt6rej mows w ust. 2 usytuowane sa ^rodki tnvale wymienione w wykazie stauowiacym zahjcznik
nr I do niniejszej umowy, stanowitjce \vlasno5c Miasta,
Wedmg danych Polskiej Spoiki Gazownictwa sp, z o, o, do Sciany budynku usytuowanego na terenie dziaJki nr 403/43
polozonej prz>' ul. Potokowej 12 zlokalizowane jest przyJijcze gazu zlemncgo niskiego ci^nienia DN 40 PE, kt6re
eksploatowane jest przez Oddziat Zakladu Gazowniczego w Lodzi. Najblizej zlokalizowanq infirastrukturq, jest gazociag
stalowy niskiego ci^nienfa DN 100 w ul, Potokowej, Szerokosc stref kontrolowanych dla \vw, przewodow gazowych
okreslona jest w Rozporz^dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wanmk6w technicznych
jaklm powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).
Wedktg danych ZakJadu Wodociag6w i Kanalizacji sp. z o, o. na tcrenie dziatki 403/43 przy ul. Potokowej }2
zlokalizowana jest: utiejska sied kanalhacji sanitarnej D=0,20m (arch. 209-74, nr inwent. B- 11 72/3 (5) j miejska siec
kanalizaoJT sanifarnej D=0,20m (arch. 209-1542, nr inwent, B-29369); przyl^cze wodociagowe 63/50mm (rok bud. 2009,
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inwestor \. wlasciciel: UML Wyddal Sportu) zakouczone studnia. wodomierzowa. Ponadto w ul. Potokowej usytuowana
jest miejska sied kanalizacji deszczowej D=0,30m (nr arch.208-354, nr inwent. 5745/670), a w ul. Zaruskiego
zlokaLizowana jest iniejska siec" wodociagowa 0 125mra (nr arch. 103-3595, nr inwent. B-212/42), 0 100mm (nr arch.
103-3667, nr inwent. B-26754) oraz 0 100mm (nr arch. 103-381 1, nr inwent. B-29372). Jednoczesnie obowiazuja. pasy
ochronne: dla sieci wodociagowej o srednicy do 0 250 mm - po 3 m od osi, po obu stronaoh przewodu; dla sieci
kanalizacyjnej iiiezaleznie od przekroju i rodzaju kanalu - po 5 m od ze\vn?trznej krawedzi, po obu stronach przewodu
vvraz z terenem nad kanalem; dla przylaezy kanalizacyjnych - po 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu. \ pasach
ochronnych nie mozna bez zgody ZWiK sp, 2 o. o.: lokalizowac" budynkow oraz innych obiekt6w trwale zwiazanych
z gruntem: dokoriywac zmian uksztattowania terenu, kt6re mog^ spowodowai zmniejszenie przykrycia rurociag6w
j icli wypiycenie ponlzej normatywncj strcfy przemarzania; lokalizowac' drzew i innych nasadzen w odlegtosci mniejszej
niz. 1,50 ra od zewnetrzuej krawedzi przewodu. Sieci, przylqcza oraz instalacje uzbrojenia terenu rnoina lokaHzowac
w pasach ochronnych w uzgodnleniu ze ZWiK sp. 7, o. n, Ograniczenia wynikajace z komecznoSci zacnowama \v/w pas6w
sa okre^lone w wytycznychna stronie internetowej w\vw. zwik.lodz.pl.

7. Wedhig danych PGE Dystrybucja S. A. na terenie dzialki 403/43, w obrebie W-I2 przy u!. Potokowej 12 yjiajdnje sie:
zl^cze kablowc niskiego napi^cia (nN), shipy betonowe (9 szt), oprawy sodowe 70W (9 szt), linia napowietrzna
ASXSN 2x25-300^1, nale±qcc do PGE Dystrybucja S.A. Oddzial ^6dz. Strefa ochronna w>'nosi: pas toru powiekszony
o odleglosd 0,3ra z kazdej strony,

8. Wedlug danycli Departamentu Pracy, Edukacji i Kultmy Wydziahi Gospodarki Komunabiej w Oddziaie
ds. Ekonomicznych i Kontroli Ur2?du Mia.sta Lod2i w ul. Potokowej zlokalizowany jest kanal deszczowy 0=0,30111
(nr arch. 208-354, nr inwent. B-5745/460, nr Miasta MM454/D), dla kt6rego obowiazuje pas ochronny o szeroko^ci
po 5,0m po obu stronach przewodu Hcz^c od kraw?dzi zewn^trznych wraz z terenem nad kanaJem, kt6ry obejniujc
cze^ciowo przedmiotowq dzialke. \ pasie ochronnym nie nalezy dokonywafi zabudowy ani stalych naniesieii.

9. Nieruchomos6 opisana w ust. 2 zostaje wydzierzawiona z przeznaczeniem na prowadzcnie dzialakio^ci sportowej.

§2
Umowa zostaje zawarta na czas okreSSony, tj. od dnia 1.8 lipca 2020 r. do dnia 17 lipca 2035 r.

§3

1. Dzierzawca zobowifjzany jest piacid raiesieczny cz>'nsz dzierzawny w \vysoko^ci 3000,00 7.1 plus VAT w wysoko^ci
zgodnej zprzepisami obowiazuj^cymi na dzien ^-ystawienia faktury, ktory na dzieri zawarcia umovvy wynosi 23%
w kwocie 690,00 zl, co lacznic stanowi kwot? 3690,00 zf

naleznosc do zaptaty: 3690,00 zt Cslownie: trzy tysiqce szej^set dzie\yieddziesi

2. W przypadku zmiany ustawowej \\ysokoici slawki podatku VAT, zmianie odpowiednio ulegnie stawka podatku oraz
wartoSi laczna naleziiosci Dkre^lonej w ust. 1 nhiiejszego paragraru bez potrzeby sporza_dzania odrebnego aneksu,
?. dniem wejScia w zycie przepisdw o zinianie stawki VAT.

3. Czynsz dzierzawny pod!cga6 bedzie corocznej walorj'^acji poczqwszy od plenvszego dnia micsiaca po opublikowaniu
pi-zez Prezcsa GI6wnego Urzedu Statystycznego w Monitorzo Polskkn o srednioroczny wskaznik cen towar6w i using
konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana ^\ysoko^ci czynszu nie bedzie stanowic podsTa\v>- do zmiany umowy
d2ierza\sy i nie bedzie wymagai podpisania aneksu do umow'y.

4. Miesieczna stawka czynszu nioze ulec renegocjacji w przypadku sfmansowania przez Wydzierzawiajqcego naklad6w
ulepszaj^cych przedmiot dzierzawy zgodnie 2 niniejsz^ umowij.

5. Dzierzawca zobowiazany jest takze do uiszczania podatku od nieruchomo^ci i innych ciezar6w oraz oplat zwiazanych
z przedmiotein dzierzau-y oraz do swiadczen okreslonych w § 6 ninicjszej umowy.

Czynsi; dzierzawny ustalony w § 3 ninlejszej Umowy jest platny z gory w terminit: do 10 dnia kaidego raiesi^ca, na konto
Urzedu Miasta Lodzi, Departamentu Finansow PubUcznych, Wydziahi Finansowego — Oddzialu Dochod6w z Maj^tku
Miasto nr 06:24801 0127509020000158669 w GETIN Bank Noble S.A. w Lodz'l. Czynsz za okre* od 18 lipca 2020 r.
do $$6..Q£<k&& ........ 2020 r. w kwocie &?•?<<?./.&..,. zl brutto platoy jest w terminie do

1.

2. Uchybienie tcrniinu zaplaty cz>-nszu stanowi podstawe dla Wydzierzawiajaeego do naliczenia ustawowych odsetek
za op6znienie.

3. Dzierzawca 2obowia^any jest do dokonywania wplat z tytuM czynszu w terminie okreslonym w ust. 1 niezaletnie
od terminu doreczenia falctury (dotyczy to Dzier±a\vc6w, ktdryro jest wystawiana fakrura). Przy dokonywaniu \vplat nalezy
podac numer umowy dzierza\vy.
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4. Jakakolwiek wpteta przekraczajaca kv/ot? nalezn^ wynikajasa z niniejszej umowy stanowid bedzie nadpfat?.

§5
1. Strorvy umowy wy^ozajq mozliwos'i powotywania 519 przez Dzierzawc^s na wyrazenie, przez Wydzierzawiajqcego,

w spos6b dorozumiany woli kontynuowaaia umowy dzierzav/y. OSwiadczenie woli Dzierzawcy i Wydzierzawiajaccgo
w powyzszym zakresie powinno by<5 dokonane pod rygorem niewaznoici

2. Wysokos6 ant charakter naktad6w poniesionych na zagospodarowanie terenu nie b^dzie stanowic podstawy do domagania
sie zawarcia kolejnej umowy dzierzawy.

Dzier±a\vca zobowiazany jest do wykonywania swojego prawa zgodnie z \vyraogarni prmvidlowej gospodarki, przestrzegania
obowiazujacych przepisow prawa, zasad wspoi^ycia spotecznego i postanowieti mniejszej Umowy. Dzierzawca
w szczegolno^ci zobowiazany jest do:

1) zachowania przedmiotu dzierzawy w stanie niepogorszonyra, a w szczego'lnoiScI ponoszenia w tyrn zakresie
niezbednych koszt.6w,

2) przestrzegania zasad aklualnie obowiazujqcego ,,Regulaminu utrzymania czystoSci i porztjdku na terenie Miasta Lodzi",
w zakresie utrzymywania czystos"ci i porz^dku na dzierzawionym terenie,

3) uprzatnie.cia biota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczeri 2 chodnik6w poiazonych wzdhiz nieruchomoSci, be.da.cej
przedmiotem Umowy, przy czym za taki chodnik uznaje si? takze wydzielonij cze^c drogi publicznej shiz^c:^ dla ruchu
pieszego potozonq bczposrednio przy granicy nieruchomosci; Dzierzawca nieruchomosci nie jest obowiazany
do uprz£}tni?cia chodniks, na ktorym jest dopuszczony platrry posL6j lub parkowanie pojazdow samochodo\vych,

4) ponoszcnia Swiadczen zwiazanych z uzytkowamem przedmiotu dzierzawy, tj. wywozem odpad6w, dostarczaniem
ertergii elekto'czncj, wody, korzystaniemzkanalizacji miejskiej, itp.,

5) udost^pnianla przedraiotu dzierzawy upowaznionemu przedstawicielowi Wydzier2awiajq.cego celem przeprowadzenia
kontroli sposobu jej uzywania,

6) przestrzegania aktualnie obowiazujacych przepls6w, a w szczeg61noici; Prawa budowlanego, przepisow sanitamych,
porzqdkowyoh oraz przepis6w dotycz^cych geodezyjnej ewidencji i uzgadniania dokumentacji projektowych sieci
uzbrojeniaterenu,

7) utrzymania w nalezytym stanie tcchnicznym i estetycznym budynkbw, budowli i innych urzfjdzen znajdujacych si^
nanieruchom.os'ci oraz dokon.ywao.ia wlasnym kosztem remontow niezbednych do zachowania ich w stanie
niepogorszonym,

8} utrzymania istniej^cego drzewostanu, a w przypadku konieczno^ci usuniecia drzew i krzew6w, uzyskania pisemnej
£gody Wydzier±awiajacego i wymaganej prawem zgody Urzedu MarszaJkowskiego,

9) wykonywania okre£lonego przepisami usta\vy Prawo Budowlane obowiazku dokonywania przeglqd6w budowlanych
oraz biezacego prowadzenia ksiaiki/ksiatek obiektu,

10) piele.gnacji i uzytkowania nawierzchni trawiastej pbyty boiska zgodnie 2 zasadami prawidtowej gospodarki tak,
aby zachowad jq w stanie mepogorszonym ponad stan, w jakim nawierzchnia ta znajduje 319 w dacie zawarcia niniejszej
umowy; zalecenia Wydzierzawiaj^cego dotycz^ce pielegnacji i uzytkowania nawierzchni trawiastej pJyty boiska
stanowi zalacznik numer 2 do niniejszej Umowy,

11) wsp6-rpracy z Radq osiedla Stoki-Sikawa-Podgorze,
32) uzytkowania i zagospodarowania przedmiotu dzierzawy zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarovvania

Przestrzennego uchwalonym 11 wrze5nia20l3 roku uchwaiq nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej wLodzi,

§7
1. Dzierzawca zobowiazany jest od dnia podpisania urnowy do atr^ymywania na swqj koszt przez ca-by okres obowiqzywania

umowy dzierzawy polisy ubezpieczenia odpowiedzialno£ci cywilnej z tytivhi posiadania mienia oraz wszelkiej dzialalnogci
prowadzonej na nienjchomo^cl obJ9tej umowg. dzierzawy,

2. Minimalna suma gwarancyjna wynosi nie mnicj nit 1 000 000,00 z* (stownie: jeden milion ztotych) na jcden i wszystkie
vvypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia,

3. Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmowai:

1) odpowiedziahiosi cywiln^ deliktowo-kontraktowq;
2) odpowiedzialnogd cywiinq za szkody wyrzadzone w \vyniku ralacego niedbalstwa;
3) odpowiedzialnosc cywilna najemcy do wysokoSci sumy gwarancyjnej;

4. Dopus2czalr.e ograniczenie odpowiedaialno^ci ubezpieczyciela za szkod? (franszyza/udziai wJamy) wj-nosi vv odniesieniu
do szk6d w mieniu me wiccej nii 1 000;00 zl. W odniesieniu do szkod na osobie ograniczenie odpowiedzialno^c: nie jest
dopuszczaJne.
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5. Dzierzawca zobowiazany jest do przedstawienia Wydzierzawiajacemu kopii polisy z tytuhi ubczpieczenia
odpowiedzialnos'ci cywilnej w zakresie opisanym w ust 1-4 wraz z kopia potwierdzenia zapiaty skladki lub jej pierwszej
raty (w przypadku sk-tadki platnej przelewem), w dniu podpisailia umowy dzierzawy lub najp6zniej w ciagu 3 dni od dnia
jej podpisania.

6. W przypadku, gdy watnosc polisy koriczy sie w trakcie tnvania umowy dzierzawy, Dzierzawca zobo-wiazany
do zachoAvania ciqgtos'ci ocbrony ubezpi eczenrowej i odnowienia polisy na kolejny okres ubezpicczenia najp6zniej w dniu
zakortczenia poprzedniej polisy oraz przedstawienia w tyro diiiu kopii polisy wraz z kopi^ potwierdzenia zaplary skladki
lub jej pierwszej raty.

7. W przypadku, gdy phonos^ skladki podzielona jest na raty, Dzierzawca zobowiazany jest do przedstawienia
Wydzlerzawiajacemu potwierdzenia zaplaty kolejnycb rat skiadki najpdzntej w terrainie dnia ich piatno^ci (zgodnie
z polisq).

8. Dla przedstawienia dokumenfo\v, o kt6rych movva w ust. 1-7 wystarczajace jest przeslanie ich skanu na adres e-mail:
dm@uml.lodz.pl, w tytule wiadomosci nalczy wskazai numcr umowy dzieriawy.

9. W przypadku poddzierzawieniaj podnaj^cia, oddania do bezp}atnego uzywania lub wjakiejkalwiek innej formic
przeniesienia praw i obowiazk6\ na rzecz os6b trzecich - Dzierzawca winicn uzyskad od tych os6b polis? OC z klauzuta
OC najemcy i okazac j^ na ka±de zadanie Wydzierza\\'iajacego.

§8
Dzierzawca zobowiazany jest altematywnie do:
1, Zawarcia i utrzymywania przez caty okres obowiqzywania umowy dzierza-\vy na wlasny koszt i na rzecz.

Wyd2ier±awiaj^cego, ubezpieczema przedmiotu dzierzawy od wszelkich r>'zyk bbejmujacego szkody polegajqce
na utracie, zniszczeniu lub uszkodzenmubezpiecEonego mienia na skutek zdarzenia o charakterze losow'yra i niepe\vnym.
1) W umowie ubezpieczenia jako ubezpieczony powinno zostad wskazane Miasto L6d^,
2) Zakres ubezpieczenia powinien obejmowatS m, in. ryzyko uszkodzenia szyb i hmych elements w od stJuczenia, ryzyko

kradziezy z wiamaiiieni, rabunku i dewastacji oraz skutki umy^laego lub nieurnySlnego dzialania os6b trzecich
orazpraco\vnik6w Dzierzawcy, jakrowniez ryzyko wszelkich aktow terroryzmu;

3) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnoSci ubezpieczyciela za szkod? (franszyza/udzial' wlasny): nie wi?cej
niz lOOOzi,

4) Dzierzawca zobowiazany jest do przedstawienia Wydzieria\viajacem.u. kopii polisy z tytuhi ubczpieczenia mienia
W zakresie opisanym w ust. ! niniejszego paragrafi,i wraz z kopia potwierdzenia zaplaty skladki lub jej pierwszej raty
(w przypadku skladki platnej przelewem), w dniu zawarcia umo\vy dzier±a\vy lub najpozniej w ci^gu 3 dni od dnia jej
zawarcia,

5) W przypadku, gdy waznosc polisy konczy si? w trakcie trwania umowy dzierzawy, Dzierzawca zobowiqzany jest
do zachowanla ciq.gJosci ochrony ubezpieczeniowej i odnowienia polisy na kolejny okres ubezpieczenia najp6£niej
\ dniu zakoriczenia poprzedniej polisy oraz przedstawienia w tym dniu kopii polisy wraz 2 kopia. pof.wierdzenia
zaplaty skiadki lub jej pierwszej raty,

6) W przypadku, gdy piarnos"fi skladki podzielona jest na raty, Dzierzawca zobowiqzany jest do przedstawienia
Wydzierzawiajacemu potwierdzenia zaplaty kolejnych rat skladki najpfizniej w ferminie dnia ich placno^ci (zgodnie
z;polisa),

7) Dla przedstawicnia dokumcntiw, o ktorych mowa W ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczajace jest przeslanie
ich skanu na adres e-mail: dm@uml.lodz.pl, w tytule wiadomosci nalezy wskazac numer umowy dzierzawy,

8) Brak przedstawienia polisy w zakresie okres'lonym powyzcj bedzie rdwnoznaczny z vvyrazcniem zgody
na wystawienie noty okre^lonej w ust, 2 niniejszego paragrafu. Przedstawienie polisy, o kt6rej mowa vv niniejszym
punkcie, w terrainie pizniejszym, nie bedzie zwalniac Dzierzawcy z obowiazku oplacenja wystawionej noty,

9) Warunkiem akcuptacji polisy przez Wydzierzawiajejcego jest aby okre£lona w niej suma ubczpieczenia vv odniesieniu
do przedmiotu dzierzawy nie byta nizsza niz jego warto^c odtworzeniowa/ksiegowa, kt6ra zostanie wskazana przez
Wydzierzawiajacego,

10) W cclu zawarcia polisy na warunkach okraSIoaych w niniejszym punkcie Wydy.ierzawiaja.cy przekaie Dzier±awcy
informacje. o wysokolci aktualnej sumy ubezpieczenia przedmiotu dzierzawy najp6zniej na 14 dni przed podpisaniem
umowy, a w przypadku odnowienia polisy na kalejny okres ubezpieczenia, najp6inicj w tcrminie 14 dni przed dartj.
uyga^nieciabiezgcej polisy,

lub

2. Ponoszenia koszt6sv ubezpieczenia przedmiotu dzieriawy, zgodnie z polisy zawartq. przez Wydzierzawiajacego.
Nota obci^zajcjca kosztami ubezpieczenia nieruchomos'ci bedzie wystawiona przez Wydzieriawiaj%cego:

1) za okres ubezpieczenia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnta 2021 r. — w terminie do dnia. 31 marca
2021 r.,

2) za kaidy kolejny roczny okres ubezpieczenia — w terminie do dnia 31 marca kaidego roku kalendarzowego,
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3) w ostatnim roku obo\viaxywania umowy - za okres ubezpieczenia: od dnia 1 stycznia 2035 r. do dnia 17 lipca
2035 r. «w terminie do dnia 31 marca2035 r.,

Termin platnoSci noty wynosi 30 dni od daty wystawienia.

§9

W przypadku namszenia obowiazk6w wynikajacych z § 6 pkt 2 niniejszej umowy:
1) ' Wydzierzawiajacy wezwie Dzierzawce do usuniecia naruszen wyznaczajac mu terrain ich usuniecia,
2) Dzierzawca podlega karze. grzywny na podstawie art. 10 ust 2a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu

czystoScl I porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z2020 r. poz. 1439).

§10

1. Wydzierzawiajacy zobowiazuje Dzierzawce do udostepnienia terenu w razie koniecznos'ci wykonywania prac
konserwacyjnyeh, remontow oraz w przypadku awarii sieci komunalnych urzadzeri podzleranych przebicgajacych przez
dzierzawiony teren.

2. W przypadku realizacji inwestycji polegaj^cej na ulokowaniu nowego urzadzcnia infrastruktury teohnicznej przez
Gestorow sieci Wydzierzawiajacy ma prawo udzielii prawa dysponowania gruntem na cele budowlano w rozumicniu
art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane gestorowi sicci (inwestorowi) na gruncie oddanym w dzieriawe. Wydzieriawiaj^cy
pisemnie poinformuje Dzierzawce z odpowiednirn, co najmniej 14-dniowym, wj'przedzenlem o tym, ze na skutek wniosku
Gestora sieci koniecznym jest udzielenie przez Miasto L6dz, jako wla^clciela, wymaganej przepisarni zgody i zawarcie
vimowy o udostepnienie terenu na rzecz in\vestora.

3. Niezbedny zasieg terenu okre^la Gestor (Wykonawca) jednocze^nie Dzierzawca zobo\viazuje sie do ustalenia z Gestorem
(Wykonawca) warunkow wej^cia wtcrcn, dat? itp.

4. Dzierzawcy nie przystuguje z tytuhi zajecia terenu i wykonywania prac, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2
od Wydzierzawiajqcego. jakiekolwiek odszkodovvanie, Dokonanie powyzszych czynno^ci nie stanowi rfiwniez podstawy
do obnizenia vvysoko5ct czj'nszu.

5- Wydzier±awiajacy doiozy najwiekszej staranno^ci, aby przeprowadzane prace, w sposob jak najmniejszy ograniczaly
prawo Dzierzawcy do korzystanla z przedmiotu dzieriawy.

1. Dzierzawca nie mozc bez zgody Wydzierzawiajacego wyra±onej na pismie:
1) wznosic jakichlcolwiek nowych obiektow i naniesicn trwale zwiazanych. z gruntem,
?_) poddzieriawiac, podnajmowai, oddawa6 do bezplatnego uSywania ani w jakiejkolwiek innej formic przenosifi praw

i obowifjzkow na rzecz osob trzecich oruz zmieniac przeznaczenia przedmiotu dzierzaw;' z wyjatkiem zawierania
przez 'Dzierzawcy urnow na przedmiot dzierzawy na okres nie przekraczajacy 5 dnt, na cele zgodne z. przeznaczeniem
przedmiotu dzierzawy okres'lonyrn w § 1 pkt 9,

3} przenosti na rzecz os6b trzecich prawa do naniesieri budowSanych dokonanych na dzierzawionym gruncie.

2. Dzierzawca ponosi petnfj odpowiedziaino^d za dzialania i zanlechania osob tizecich, z Ict6rymi nawiaze stosunki umovvite
realizowane na nicruchomoSci.

3. Dokoaywanie jakichkolwiek ulepszei'i przedmiotu dzierzawy i ponos.zer.ie naklad6w, jak r6wnie± zmiana przedmiotu
dzierzaw>' wyrnaga pisemnej zgody Wydzi.er±awiajqcego opr6cz biezacych napraw.

4. Wsxelkie naklady, o kl6rych mowa w ust. 3 wykonane przez Dzieriawc^ bez, zgady Wydzierzawiaj^cego nie podlegaj^
rozllczeniu z Wydzierzawlajacym. Z tego tj'tutii Dzierzawcy nie przyshiguje jakikolwiek regres do Wydzierzawiajacego.

5. Dzierzawca nie mo±e bez zgody Wydzierzawiajacego wyi'aionej w formie pisemnej dokonywa6 zadnych inwestycji
na przedmtocie dzieriawy wymagajifcych zgloszenla tub uzyskania pozwolenia na budowe.

6. Tytulem zabezpieczenia roszczcri Wydzierzawiajacego o wydanie nieruchomo^ci, po zakonczeniu umowy dzierzawy,
na wypadek nie wydania przedmiotu dzierzawy, w icrminiu wynikajaeym z § 14 ust. 1 jak i w przypadku
jej wczejSniejszego wj^owiedzenia, Dzierzawca podda sie egsekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu post?powania
cywilnego i w tym zakresie na podstawie art. 777 § 2 Kodeksu postepowania cywilnego ziozy oswiadczenie w formie aktu
notarialnego w terminie 21 dm od dnia podpisania umowy. Koszty aktu ponosi Dzierzawca. Nie ziozenie
ww. o£wiadcz«nia wpowj'zszym terminie i nie przedfozcnie aktu notarialnego z tyra osViadczeniem w terminie 14 dni
odjego podpisania b?dzie uprawniato Wydzieriawiaj^cego do rozwii|zania umowy dzierzawy z zachowaniem
micsiecznego okresu wypowiedzenia.
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7. Tytu-iem zabezpieczenia roszczeri Wydzierzawtajacego wobec Dzierzawcy o zaptate czynszu dzierzawnego okres'lonego
w § 3 umowy, do wysokoici szeiciokrotnosci tego czynszu, kt6ry na dzien zawarcia niniejszej urnowy wynos!
22 140,00 zh Dzierzawca podda si? egzekucji w trybie art. 777 § 3 pkt 5 Kodeksu postejpowania cywilnego, stdadaja.c
oswiadczenie w forrnie aktu notarialnego w terminie 21 dni od dnia podpisaoia umowy, z tym zastrzezeniem,
±e Wydzierzawiajacy bedzie uprawniony do wyslapienia o nadanie klauzuli takiemu aktowi w terminie do dnia 31 stycznia
2036 r, Zdanie2 !3 usttjpu 6 ma zastosowardc rdwniez do zapis6w zawartych w mniejszym usttjpie.

8. W tresci akt6w notarialnych okreSlonych w ust. 6 i 7 zostauie zastrzezone, ze wystapienie przez Wydzierzawiajacego
o nadanie klauzull wykonalnoici tytulom egzckucyjnym okrejlonyra w ust, 6 i 7 b^dae uzaleznione od wc7.e£niejszego
bezskutecaiego pisemnego, pod rygorem niewaznosci, wezwama Dzier±awcy przcz Wydzicrzawiajqcego do odpowiednio
zapfaty zaleglego czynszu lub \vydania nieruchomo^ci i wyznaczeniu Dzlerzawcy dodatkowego 21-dniowego terminu
odpowiednio do dokonania zaplaty lub 21-dniowego terminu do wydania nieruchomo^oi,

§12
Dzierzawca zobowi^zuje si? do naprawicnia szkody poniesionej przez osoby trzecie na terenie obj^tym niniejsz^ umow^
od dnia jej zawarcia do daia zwrotu przediniotu dzierzawy.

§13
1. Umowaniniejszamoze bye roz\viqzana na xasadzie porozumienia stron.

2. Wydzierzawiajaoy ma prawo rozwiazad umow? dzieriawy bez zachowania okresu wypowiedzenia; jezeli:
1) Dzierzawca narusza postanowienia § 6 !ub § I I (z wylaczemem § 11 ust. 6, 7 i 8) niniejszej Uniowy, z tym,

ze Wydzierzawiajacy zobowlazany jest uprzedzii Dzierzawcy o zamiarze rozwiazania Uino^', wskazujac Dzierzawcy
dane naruszenie oraz udzielajac mu dodatkowego terminu wynoszqcego co najmniej 14 dni roboczych do zaprzestania
naniszaniapostanowiefi niniejszej Umowy,

2) Dzierzawca dopuszcza si? zwloki w oplacie czynszu za dwa peme okresy ptatnoiSci, ztym, ze Wydzier±awiajqcy
zobowiqzuje si? uprzedzW Dzierzawce o zamiarze rozwi^zania Umowy, udzielajac mu dodatkowego trzymiesi?czneg6
terminu do zaplaty zalegtego czynszu,

3) Dzierzawca korzysta z przedmiotu dzierzawy niezgodnie z jej przeznaczeniem okreilonyin w § 1 ust. 9 umowy,
4) Wydzierzawiajacy utraci prawo do gruntu.

3. Wydzierzawiajacy ma prawo rozwia^ad Umowe, jezeli zaistnieje potrzeba \vykorzystania przedmiotu dzierzawy na cele
inwestycyjne, zwi^zane z realizacja, zadan Miasta i^odzi, przy czym w takim przypadku Wydzierzawiajc|cy zobowiazany
jest do uprzedzenia Dzierzawcy o woll rozwiazania -umowy niczwfocznie, z odpowiednim, co najmniej 6-micsi?crnym
wyprzedzen iem.

4. Wydzierzawiajacy ma prawo rozwiazad Umow? za aze^ciomiesi^cznym okresem wypowiedzenia w przypadku zarnlaru jej
zbycia.

5. Wydzierzawiajqcy, jako Zbywca moze zlozyii o^wiadczenie o r'ozwiazaniu umowy dzierzawy do dnia podpisania umowy
zbycia nieruchomaSci, a nabywca w terminie 1 miesiaca od zawarcia aktu notarialnego przenoszacego prawo wlasnoSci
nlervichomogci. Oswiadczenie zlozone przez Wydzierzawiajaeego przed datq zawarcia umowy zbycia nieruchomosci,
nie bedzie wy wotywalo skutkow prawnych w przypadku m'e doj^cia do skutku zbycia.

6. Wydzierzawiajacy nia prawo rozwiazai Umowe za jednomiesiecznym okresem wypowiedzenia w przypadku naruszenia
postanowien § 7, § S lub § 11 ust. 6, 7t 8 niniejszej umowy,

§14
1. Po wyga&aieeiu umowy dzierzawy na skutek uplywu okresu na kt6ry zbstaia zavvarta, Wydziertawiaj^c nia prawo wedlug

swojego wyboru:

1) zawrzefi z Dzierzavyc^ no\\'^ umowe dzierzawy na okres do 1st 3,

2) nie zawierai nowej umowy z Dzierzavvcq, wowczas Dzieriawca zobowi^zuje sî  niezwlocznic zwr6cii5 przedmiot
dzieriawy bez weawania i w stanie niepogorszonym, a w przypadku nanieslen budovvlanych iub iimych urzad?eri
dokonanych przcz Dzierzawcy na dzieriawtonym gruncie za piscmn^ zgoda Wydz:ier±awiajacego, trwale zwi^zanych
zgruntern i ulepszajacych przedmiot dzierzaw>', zatrz>'mac naniesienia za zaptat^ sumy odpowiadajqcej ick wartoSci
w chwili zwrotu przedmiotu dzierzawy okre^lonej przez rzeczoznawce rnajatkowego z uwzgl^dnieniem atopnia
arnorty zacj i,

3) w przypadku odmowy przez Dziertawce zawarcia urnowy dzierzawy na okres do lat 3, Dzierzawca zobowitjzuje 519
niezwlocznie zwrocifi przedmiot dzierzawy bez wezwania i w stanie niepogorszonym oraz usun^c naniesienia budowlane
i inne urztjdzema dokonane przez Dzierzawce na dzier±awionym gnmcic. Z tego tytum Dzierzawcy nie bedzie
przyshigiwalo jakiekolvviek roszczenie do Wydzierzawiajacego o z\vrotnakladow.
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-> Potwierdzeniem zwrotu nieruchomoSci w stanie niepogorszonym i uporzadkowanym okreSIonym w ust. I jest protokol
' zdawczo-odbiorczy, ktory winien bye" podpissny najpozniej w dniu wygsSniecia lub rozwiazama umowy dzierzawy.

3 W przypadku nie dokoriania protokolarnego zwrotu nieruchomoici w terminie okreSlonym § 14 w ust. 2,
Wvdzierzawiajacemu przyshigiwafi bedzie wynagrodzenie za bezumowne korzystanic z grutitu w dptychczasowej
wysokoSci z uwzglednieniera corocznej waloryzacji. Wynagrodzenie za bezumowne korzystame naliczone bedzie od dnia
wygaimecia badz rozwiazania umo\vy do dnia faktycznego zwrotu nieruchomoSci Wydzierzawiajacemu.

4. W przypadku uchylania si? Dzierzawcy od obowiazku okreslonego w § 14 ust. 1 pkt 1 i 2, Wydzierzawiajacy mo*e
dokona6 usuni<?cia naniesiei^ i doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego na koszt Dzierzawcy.

5. Wydziertawiajacemu przyshigujc prawo dochodzenia odszkodowania z tytuhi nie wywiazania si? przez Dzier±awc?

z obowiazku okre^lonego w § 14 ust. 1 i 2.

1 Jezeli Dziertawca dokonai naklad6w ulepszajacych na nieruchomoSci obj?tej przedmiotem dzierzawy Wydzierzawiaj^cy
wedhi" swego wyboru ma prawo zatrz>'ma6 ulepszenia, ptecac za nie sumg odpowiadajacq ich wartosc! w chwih zwrotu
okre^lon^ przez rzeczoznawc? majatkowego lub tez z^dai od Dzierzawcy usuni?cia ulepszen i wydania przedmiotu
dziertawy w takim stanie, w jakim powinicn si? znajdowac stosownie do przepis6w o wykonaniu dzierzawy.

2. W przypadku gdy Wydzierzawiajacy podejmie decyzje o zatrzymaniu ulepszen, Dzierzawca ma prawo zadania wytacznie
zwrotu wartoici dokonanych nakfed6w ulepszajacych, innych niz naktady koniecsne, ponicsionych za pisemnq. zgoda
WydzLer±awiaiqcego, rozliczanych wedlug ich wartoSci olcrcilonej przez rzeczoznawce majatkowego na dzieri z\vrotu

przerimiotu dzierzaw>',

3. Fakt uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budow? badz brak sprzeciwu wteficlwego organu wobec
zgSoszenia wykonania robot budowlanych, nie bedzie traktowany jako ^goda Wydzierzawiajacego na dokoname nakladdw.

§16
1. Zmiana niniejszej Umow>' wymaga formy pisemnej, pod rj'gorem niewaznoici z wyl^czeniem § 3 ust. 2 i 3.

2. Dzierzawca ma obowiazek zawiadomienia Wydzierzawiajacego o kazdcj zmianie adresu do dor?czen. W przypadku
nie powiadomienia Wydzlerzawiajqcego o zmianie adresu, za skutecznie doreczone uma.je si? pismo na adres wskazany
w komparycji umo\vy przeslane listem poleconym.

§1.7
AV sprawach nie uregulowanych niniejsz^ Umowq maja. zastosowanie przepisy ustaw>' Kodeks Cywilny.

§18
Umowa niniejsza sporz^dzona zostala w trzech jednobrzrni^cych egzernplarzach, z kt6rych jeden otrzymuje Dzierzawca,
dwa Wydzierzawiajacy, kazdy egzemplarz na prawach oryginahi.

1 '- WydzifiTzswiajacy: M ILA<N
Ktv Z-CY DYREKTORA WYDZIA}..

Agnteszka Dobrucfca

(pros?.? o zakre51enie vvlasciwego)
Prosz? o wysylanie fektw[x]
Prosz? o nie wysyhmie faktur |~l /•*•* L. ~^/u S/C\
Prosz? o wysylanie faktur drogfi e-matt na adres f^f_L^)^Y/^f^>JcJiff -ft1

Dzicriawca:

A/W^^

, IN S P E KT O R ^^ ̂  ,

?• lO-Jt Katary.,fna
MagdaLenajWoj tczak
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Wykaz srodkow trwalych

JSTI

!

|SR

!
j

;3TG

ST-000559

ST-W043Q

ST-000557

5T-W0560

ST-0005S1

ST^00562

ST-0005G3

Btdy.ieksoqainy

Sumo dio gmpy

Bcisko sporfowe
LLPotokm-a

Bciski v,>±fti n fc cjire
z^1xj(«m

Ogrcdjenie boBka

Pa-king

Qssietisne

Suraa dia grupy

Monitoring -
ietenadzorsyslem

Suras dla gnipy

107

290

290

290

290

290

624

1247468.67

1 247 46S,G7

2321931.43

256827.&1

73296.K

290754,51

56693,53

3001513^3

S 719,00

t719,00

0.00

0,00

0,00

O.OQ

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Q.OO

c,oo

0.00

0,00

0,09

c.oo
.

0,OQ

0,00

0,00

c.oo

0,03

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

o.co

0,00

0.00

0.00

Q.OO

0,00

o,co

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,08

o.oa

0,00

0,00

0,00

Q.tfl

D.OO

O.OG

0,00

O.DO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1247468.67J
!

1247463,671
i

2321931.43;
1

258827.64!

732S5.031

290 764,5 1;

56693.53,
i

3001 513,20 1

671S,00|

i
6 715,00 1

„ _
^ -



Zalacxnik nr -

do umowy Nr

Instrukcja pielegnacji i uzytkawania nawierzchru
trawiastej plyty boiska piikarsldego

SPIS TRE£CI
1. PIEKSGNOWANIE NAYVIERZCHNITRAWIASTYCH
ZABIEGI PIEL^GNACYJNE DORAZNE PLYTY BOISKA
1.1 Podlewanie

1.2 Na\vo±enle

1.3 Koszenie

INKE ZABIEGI PIELgGNACYJNE WYKONYWANB OKRESOV/O
1.4 W&towanie

1.5 Skaryfikacja
1.6 Usiiwanie lokalnych uszkodzeii

1.7 Wertykulacja
1.8 Szczotkowanie

1.9 ZwalcxanieroSlimiD^ctkonkxirencyjnej

1.9.1 Zwalczanie mechaniczne

1.9.2 Zwalczanie chemiczne

1.10 Zalecaiiy hannonogram okresowycli zabiegdw piei^gnacyjaych

2. ZABIKGI PIEL^GNACYJNE ZACHOWAWCZE
2.1. Dosievytrawy

2.2. Piaskowanie
2.3. Aeracja wgi?bna (do gl^bokosci 12— 18crn)~kol:kiempustym.

2.4. Aeracja wg!?bna (do gf?boko5ci 10 — 13cm) - kotkiern peinym

3. WYKAZ MASZYN I NARZi^DZ-I NEEZB^DNYCH DO PRZEPROWADZENIA
ZABJEG6W PIEL^GNACYJNYCH

4. Vv'ARXJNKI EKSPLOATACJ1MURAVYY BOISKA
4.1. D opuszczalny czas uiytkowania b o iska, warunki atmo sferyczne ograniczaj ̂ ce
eksploatacje boiska

5. OBSLUGAjnvrPREZNCEMECZOWYCH
6. MALOWANIE LTNH BOISICA



na nawozy mineralne nalezy okredK6 kazdorazowo na podstawie badanych pr6bek gleby (warstwy
korzeniowej plyty boiska) wykonywanych przez wyspecjalizowaae certyfikowane laboratorfum,
alecajac -lacznie z badaniem gleby -wykonanie programu nawozov/ego dla skladu gatimkowego
darni, uwzgl?dmajac por^ toku i \viek roslin oraz ptanowane uzytkowanie murawy w tym; mecze
pilkarskie, koncerty, innego rodzaju cventy z \vykorzystaniem boiska.

Zalecenia oaTrozoivc

Korzystniejszym jest zastosowanie wifjkszej ilo^ci potagu pod konlec roku i mniejszej ilo^ci azotu,
zalecaniy podzial wysiewu nawoz6w na mniejsze llo^ci. Lepsze efekty pr^ynJesie nawoienie
w mniejszych iiosciach a cz?ste, mz rzadkic w ilosciac-h wi?kszyct.

Pami^tac aale±y aby unikai sypania nawoz6w (zwlaszcza nieotoczkowanych) na mokrEj.
navvierzchni? oiaz na 4 dni przed ntytkowaniem murawy.

W przypadku stosowania nawozow nieotoczkowanych i/Iub z ssybko uwalniajqcym si? azotcm
uzytkowanie murawy moziia rozpocz^d dopiero po ca>ko%vitym rozpuszczeniu grainil.

1.3 Koszenie

Zalectioa wysokosd trawy boiska pilkarskiego to 23 do 35 ram, a w okresach suchych I zimq
powyiej 35mm,

Nie nalezy dopuszozad aby trawa osi^gn^la ^vysokoso wi^ksz^ niz- 55mm, Niedopuszczakie jest
doprqwadzenie do za\viazania klos6w>

Zaleca si? koszenie nie dhizej niz o 30% wysokogci np. max. z4 cm na 2,8 cm. W razie potrzeby po
koszeniu nalez>- podJac trawnik.

Trawnik sportowy kosl sif srednio dwa do trzech. razy w tygodniu.

Koszenie trawy powinao odbywa6 si? najlepiej, gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym
narz^dziem. Zabieg ten nalezy wykonywa£ sukcesywoie wr6znych kierunkach,

Kale^y xisuwa6 skoszonq traw? z piyty boiska.

Koszenie nalezy vvykonywad kosiarkq. wraecionowij zaopatrzon^ w pojemnik na ^ci^t^. traw^. lub
kosiarkq rotacyja^ zaopatrzon^ w poj enmlk na sci^tEj traw?,
Po 40-60 koszeuiach nale£y wydrapywa6 (skaryflkowa6) file czyli zwiazane czasteczki ^ci?tej
travv^, tak zwanym drapakiem. czy tei zgrzebbm (okolo 20 dmt6w ma Im2) lub tward^ szczotkq.,
po czym rnuraw? nalezy zsmie&6 przeznaczonynoi do tego typu urz^dzeniami. Gl^boko^
urz^dzenia nabzy ustawii tak aby me uszkadzala o.na systerau korzeniowego oraz w jak
najmniejszym stopniu uszkadzata zdrowe i i>'we cz^^ci murawy usuv/ajac tylko obnrnarl'E]. materi^,

Schemat cyklu koszenia boiska piikarskiego zak-ladana napraemienne koszeriie wzdh:t diuzszej i
kr6tszej osi boiska,

Inne zabiegi pieltjgnacyjne •wykonywane okr&so-vyo

1.4. Waiowauie

Zabieg -walowama -wykoauje si? praktycznie tylko w jednym przypadku (maksymaboa waga
urzijdzema to 0,9 tony ) i tylko wtedy, kiedy ptyta boiska w trakcie ziray zostate zanirozona.
Wczesn'4 \vioEaa^ po obeschni^ciu boiska nalezy je zwaiow&6 w celu doci^ni^cia k?p traw
wysadzonyeh przez inrdz,
Tak jak i koszenie, walowanie wykonywane jest sukcesywaie w r6*,n.ych kierunkach (patrz:
schemat cyklu koszeoia), przy iiiyciu walu lekkiego.



I- Piel^gnowanie powierzckai trawiastych

Piel?gnowanie sportowych nawierschni trawiastych polega na regularnym prseprowadzaniu
zablegfiw piel^gnacyjnych, biezacej obserwacji trawy oraz systernatycznych badaniacb, I analizach.
Trawa jest roslma. zywa. podatna_ na wszelkie fonny uzytkowania i wanmki pogodowe oraz sama.
infrestruktur? obiekti^ dlatego ninlejsza instrnkcjama charaktcr pogl^dowy, ajej wymagane punkty
dotycza_ gtownie miniraalnego zakrcsu zabieg6w agrotechnicznych, Zabiegi te sa obligatoryjnc dla
uiytkownika obiektu, daja, gwarancj? utrzymania nawierzchni trawiastej v/ prawdlowej kondycji,

WszeLkie zabiegi piel^gnacyjne prowadzone na ptycie boiska oraz kaidorazows wykorzystanie
boiska musz^ by6 na bieza_co odnotowane przez; uzytkowuika lub upov/aioione przez niego osoby

a)2abiegi piel^gnacyjne dorazne obejrauj^; podlewanie, nawozenie, koszenie, zwalczanle
ro^linnosci koakurencyjnej, opryski na ohoroby grzybowe, skaryfikacj?, wertykuiacj?, usuwanie
I uzupeJnianie drobnych •uszkodzeti, napov/iotrzanie bolccm pelnym.

b)Zablegi piel?gnacyjne zachowawcze obejmuja: piaskowanle, g^bokie napowietrzanie bolcem
z frezem z usirvvaniem korka, wgl?bny lub perforacyjny dosiev/ nasion traw,

Zabiegi piel^gnacyjue pb'ty boislca — systcia.a.tyeKQie \vykanywan-e

1.1 Podlcwarue

Srednio dobowe zapotrzebowanie na wod? to ok. -1 Iitr6w wody/m2, Batomtaat w okresie pehiej
wegetacji to okoto 6 - 1 0 Htr6w wody/lra2 boiska piikarskiego w zaleznoSci od waruri]c6w
pogodowych i stanu fizjologicznego tcawy, zdolnosci sorpcyjnych gleby, Oceny zapotrzebowaiiia
na wod? dokonujemy nietodi^ wizualna^ W zaleznoSpi od oceny nalezy odpowiediiio dobrac
iniensywao^ i dlugosc nawadniania (podlewanie zaleca si? w nocy co nie wyklxicza w razis
konieczno^cl podlania trawnika w ciagu dnia). Dobra praktyka wskazuje, i± duzo lepsze efckfy
03ia,ga si? w interwalowym podlewaniu, jednorazowe mocne podlanie rnura\\y( niz cz^sto
w ograniczonycb UoSciach, oczywiscie \ okresie xipat6w ualezy ^ledzic temperatur^ gruntu, w razie
konieczno^ci zrosifi muraw? w celu schiodzenia.

?o kaidorazowym podlanm grunt powinien by6 wilgctny do gl^bokoici mm, 10-15 cm.
Pora podlewania: wediug potrzeb. Nalezy utrzymai stalq. wilgotnosd gruntu.

Nadmierne podlev/anie mo±e powodowac zwi^kszone -wypiukiv,fanie nawoz<5w mmeralnych oraa
inicjowai choroby grzybowe oraz skr6cenie 519 korzeni.

Przed spadkiem temperatur ponizej 0DC nalezy zamkn^o doplyvv wody do systemu nawadniania,
a nast^pnie go przedrnuobad, (ak by w zraszaozach nie pozostala wodo.

Zaleca si? aby w przypadku zwi^kszonej wilgotnoSci gleby oraz w przypadku zalegania rosy
nazdzble trawy, iwnwai ros^ stalowa_ link^.. Wilgoc na zdzble jest podstawowa. przyczyn^
ro5:przestrz.en.iania si? chor6b grzj-bowych ti'aw.

1 .2 Nawozenle (gl6wne i doraine)

Zabieg g!6wny przeprowadxa si? zwykle c^terokrotnie w ci^gu sezonu (kwiecieft, cserwiec,
sicrpied, pazdziernib.) nawozami wolno przyswajalnynu otoczkowanyml przy zachowaniu odczynu
gleby pH 5,5 do 7,5 oraz doraznie celem uzupeinienia N, P, K. oraz brakujacycn makro lub
miki-oelement6w. Nawozenie doTafee przeprowadza si? w okresach pomi?dzy terminami nawozen
g*6vmycb.. "W przypadku stosowania nawoz6w szybko przyswajabiycb (nie otoczkowanych)
iiawozerue wykouywane jest cz?^ciej w okresach co 3 - 4 tygodnie, Zapotrzebowanie ro^Hn



1.5 Skaryfikaqja
Pionowe nacie_cia darni raajace za zadanie wzmocnienie systemu korzeniowego, usuni^cie
obumarJych cze:Sci ro&in i napowietrzenie gleby. Zabieg zalecany do wykonania \ czasie sezomi
wcgetacyjnego w przerwie mi<?dzy rozgtywkami lub w miar? potrzeb.

1.6 Usuwanie bkalnych uszkodzeri
Intensywna eksploatacja powoduje cz?ste i nieuniknione uszkodzenia fizyczae dami. Po kaidym
uiytkowaniu boiska powinno by6 oao w trybie natychmiastowym do 24h oczyszczone
i aaprawiane, bior^c pod uwag$ waranki atmosferyczne.

Lokalne gttjbokie uszkodzenia naleS>' likwidowac:
a) stosuj^c fragmenty darni o jednakowym skladzio gatunkovvym jdc dari boiska, w tym celu

obiekt powtoien by6 wyposaiony w tzw. poletko zapasowe min 800m2; w innym pnypadku
dara na uzupehiianie nale^y pobiera6 za linii boiska. Poni±ej przykiadowe urzqdzenia
do naprawy darni o r6±nyrn ks^ta-tcie tzw. babkownioe:

b) uzupelniac mieszanin^ piasku i ziemi wraz z nasionami traw sportowych.

c) zaciqga^ uszkodzone micjsca przy pomocy specjalnyoh widelek

Zabiegi ten nalezy wykonad nisrwlocznle po poja\viemu si<j uszkodEenia.
Martwe, wyrwane cz?^ci murawy w trybie natyclirniasto^vym zebrafi, inaczej zalegaj^c b^d^
powodo-vvai prxebarwienia, moga_ bye przyczyn^ cb.or<5b i obumarcia zywej trawy.

.,7 Wertykulacja (usuwanie filcu trawlastego)
File trawiasty tworzy si^ ze Sci^tej trawy, obumartych. ii^ci. Je^li file trawiasty osia^gnie okre^lona,
grubo^c uiueraoSliwia, szczeg61nie gdy jest wilgotny, >vymian? gaz6w w glebie i zrruiiej.sza
przenikatiie nawozow i wody. Skutldem tego s^ procesy gnilne w warstwie wierzchmcj trawnika,
Trawa obumiera. Innym skuikiem jest wrastanie korzem w file trawiasty, poniewaz znajduj^ tarn
wod? i pozyv/ienie. Poprzez post^pty^ce plaskie ukorzenianie trawnik traci wytrzymaloSc
na Scinanie. Je^li file oslaga gmboSC ok. 5 mm, naleiy go usun!|6 vvertykulatoreuL Zabieg naleiy
przeprowadzii wczesnq wiosna^ jesienitj. ocaz w miar<? potrzeb.

1.8 Szczotkowanie
Zabieg ma na celu podm'esienie zagniecionej trawyj usuni^cie obumariycb cze^sci
ro^lin oraz zanicczyszczen 2 plyty boiska. Po zabiegu nalezy przeprowadzid

koszenie ze zbieraniem pokosu,
Czestotliwo^c - w miar? potrzeb Srednio raz w miesia_cu.

1.9. ZwalcEanle TO&innoSoi konkurencyjnej
1.9.1 Zwalczanie mcxjhaniczne
Mozliwe jedyriie vrtedy gdy ch"vyasty wyst^pvij^ sporadycsnie na plycle boiska b^-di w jej
bezpo^rednim otoczeniu.

1.9.2 Z-walczanie chemiczne
\ praypadku gdy zwalczanie raechaniczne byloby zbyt czasoclitonne i malo cfektyv.'ne nalezy
zastosowa<5 ^rodki chemiuzne zwalczaja^ce ro^liny dwuli^cienne typu Bofix 260 EC,
Starane 250 EC, Chwastox, zgodnic z zaleccniamj i obostrzeniami zawartymi na let etykietach.



Parni?tac imleiy o bczzwlocznym usuwaniu ro^Hnnosci konkurencyjnej na piycie boiska
jak I w bezpoirednim jej sasiedzrwie, Niedopuszczalne jest doprov/adzenie do wynasienlenia sie
chwast6w.

Opiysk berbicydarai dabrze jest wykonywa6 prewencyjnie dwa razy w sezonie (kvviecien-maj,
lipiec).

1.10, Zalecany hannonogram, okrcsowych zabieg6w pielegnacyjnych ^vykonywanych
na travmikaeh sportowych. eksploatowanycn intensywnie
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4- znbiegl obowijj.zkowc/systematyczne • zabiegi zacbowawcze

2. Zabiegi pielggnacyjnezachoyyawcze

2.1. Dosiew trawy
Zabieg nalezy przeprowadzid min. raz w toku, a zaiccane w okresie rozgiywek co miesi^c w cclu
uzupeloienia ubytk6w. Najlepsze efekty daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem
szczelLno\%'yrn wgl^bnym Iub perforacyjnym wgl9bn)'m. 7,alnegu nie powinno wykonywa6 si? pr?y
wilgotnosc:: gleby powy±qj 30 %, zastoinacli wodnycli i na zmarzni?tej glebie oraz w odst?pie
kr6tszym niz 14 dni przed planowanym trcningiem, meczem. Ze wzgl^du na Vt'ymagany okres
przerwy od zabieg;; do aktywnoici na murav/ie, nalezy dostosowai odpowiednio
plan/harmonogram uzytkowania murawy.
Wspomagaj^co w oehl ^wi^kszenia g^sto^ci zadarnienja nalezy wg. potrzeb (ubytki w polach
karnych, pimlctowe wyrwy i ubytki) wykonywac dosiew siev^-rdkieni perforacyjnyra a takzc,
uzupEiirJatS puste raiejsca mleszanin^ zlemi3 piasku i nasion.
Nasiona lozyte do wszystkich form dosiewu rnusza speinia6 kryteria mieszanki sportowej. Nalezy
stosowa6 jak najlcpsze odmiany, biorac pod uwag? warunki pogodowe, okres idelkowania wraz
z przerw^. w u£ytkowaniu i por^ roku.

2.2. Piaskowanie
Zabieg ten ma za zadanie xwi^kszenie przepuszczaliio^ci wiei-zchniej warstwy gletay, usunii?cie
drobnych rder6wno^ci oraz popraw^ stosunk6w po\vietrzno--wocfnycri w glebie. Najlepszyrn do tego
celu jcstpiaseko frakcji 0,25 -2,5 mm, jego zuzycieksztaituiesi^ od 0/15 do 0,3 m.3 na tOOm2.
Zaleca si? przeprowadzenie zabiegii nie rzadziej nit 2 razy w roku po aeracji wglebnej.



2.3. Aeracja pusty koiek
Aeracja wgtebna (do gi?bokofci 12 - 18cm) z usuwmiem ,,k0rk6w" ziemi 0 kolka pustego wewn.
£ 14 - 20 mm Zabfeg wykonywaay mecharucznie jako zabmg przed plukovratfom.
Zabiegu nie wotoo wykonywai gdy istniejc ryzyko niedokladnego pozbierania wykorkow
•m wzgl?du na zbyt du2q wilgomosd.
CzestotliwoSc: nie rzadziej nfe 2 razy w roku, icpiej 3-4 my w roku lecz ^Iko 2 piaskowania
P^ kaidym zabiegu aeracji (pustym i peJnym kolldcm) naleiy prawidiowo dostosowa. pr?dko^i
iazdy urzadzenia ci^gnqcego, pT5dkos6 obrot6W na walku przekaza mocy oraz przdoleme na
Sm wa^ratorze^ aby pi p^ejeohaniu otwory ido±ot« byiy w r6wnomiernych odst?pach

po kwadracie.

2.4. Aeracja pelnyrn. kolkiem.
Aeracja wgl?bna (do gl?boko§ci 10 - 18cm) bez usuwania ,,korb5w" riemi 0 kolka pehiego
6 -15 mm. Zabieg wykonywany mechanicznie.

Cz?stotliwo:§c: nie cz^ciej ni± co 3 tygodnie (uwzgl^dniajqc pkt, 2.4)
W okresie jesien-wiosna przy zwi?kszonej wilgotnosci aeracj? nalety wykouywai Lekkim
aeratorem (waga nie wi?ksza nit 750 kg) zwtasnym nap?dem.

3, Wykaz maszyn i nara?dzi nie^b^daycli do wykonania zabieg6w plel^gnacyjnych. (w razie
braku urT-.^dzenia zabicg zlecld Tvyspecjalizowanej firmie)

samojezdna kosiarka mzecionowa z cylindrem tnqoym wyposaiouym wnoie pracujace
w przedwnyro kiemaku w ukiadzie spiralnym, ^vyrziicajacym traw? prosto do kosza,
zrcgulowanym zespofem zbleraj^cyro co umozlhvra precyzyjrte ustawienie wysokowi ci5cia
lub kosiarka rotacyjna w>'rzucajaca traw^ prosto do kosza, z rcgutowana. wysokoic:a ci§cia.

• zgizebio tzw, drapak koniecmy do usuwania nie roziozonych resztek trawy z trawnika,

• wcrtykulator niezb^dny przy usuwaniu filcu z murawy boiska. Nacina darn powoduj^c lepszy
dostijp powietrza do warstwy korzeniowej,

• rozsiewacz do nawoz:6w sypkich r^cziiy chodzony,
• aerator 2 wymienuyini koBeami, kt6ry znmiejsza napr?zeuie powiettchni i pozwala na penetracj?
powietrza, wody, na-wozu i nasion do strefy korzeriiowej.
• iirz^dzemedopiaskowamariawierzcluiitrawiastej,

• siewnik szczelinowy lub perforacyjny wg-ttjbny,

4. Wanmki cksploatacji murawy boiska
4.1 Dcpuszczahiy czas uiytkowania boiska, warunki atmosferyczne ograniczaj^w- eksploatacje
botska,
Navnerxchnia z irawy naturainej zapewnia .minimum 10 godzirx uzytkow"ania w tygodniu,
Uzytkowanic trawy powy^ej dziesi?du godzin w tygodniu b^dzie kaidorazowo uzgadniane
z MOSiR.
Obowiazuje caikowity zakaz- wchodzenia na plyt? boiska w przypadkach:
-zalcgania pokrywy ^niezne.j (nie dotyczy to syt-uacji ch-wilowego opadu ^niegu w dniu
m.eczov/ym')
- gdy temperatura ziemi obnity si$ ponitej 2°C !/lub zdzblo trawy jest oszronione

- do 24h. po zastosowanlu opiy sk6w wspomagaj qcycb nawoienie



- do 4 dni po rozsypaniu rue otoczkowanych nawoz6w oraz otouzkowanych z szybko uwalniajacyrn
si$ azotem.

W okresie letniej przerwy w rozgrywkach pilkarskich (w miesiacach maj - sierpiea) naleiy
wykonad wymagane zabiegi piel^gnacyjne zachowawcze oraz zaleca st? przez okres min. 8 tygodni
nie uzytkowa6 nawierzchni trawiastej o ile nie koliduje to i ustalonyra harmonogramern akcjt
podejmowanych naboisku.

5. Obsluga Imprez niemcczowych.

Przygotowanie i obsJuge imprez nie meczowych typu koncert, event: firraowy, kino plenerowe, itp.
kazdorazov/o na]ezy konaultowad z MOSiR£,6dz, Imprez}' tego typy wiaza si? z duzym ryzykiera
•utraty darni oraz nanoszq obowi^zek duzo wcze^niejszcgo pczygotowanla murawy, spccjalistyczne
opryski harnujace wzrost trawy, zaiiiechaDie nawozenia lub obriizenie jego warto^ci, aeracja
aprzede wszj'stkim logistyka i skr6cenie okresu gdy murawa narazona jest na \iszkodzenie.
Czas uzytkowania boiska na czas eventu, odpowiednio skraca jego og6Iny okres uzytkowanja
z wymiaru lOh ua tydzien,

Pami?ta£ nalezy, i± po plycie boiska, bez specjalnych zabezpieczeii, poraszad mog^ si? jedynie
pojazdy wolnobiczne, wyposazone w odpowiednie ognmienie do trawy i o wadze
nie przewyiszaJEicej 1,5 tony.

6- Malowanie linii boiska
Do \vyznaczenta linii boiska nalezy uSywa6 farb specjalnie (to tego przeznaczonych przy uiyciu
w6zk6w koiowych lub z dyszg, malujaca, dopuszcza si? malowanie farbami -zewneiTznymi pod
waninkiem, iz nie posiadajq one skiadnlkow maj^cych. negatywny wp1y\ na wegetacj? traw^y
np, skiadniki antygrzybiczne,
Przy pierwszym malowaniu farbe nalezy rozcienczyd zgodnie ?. zafeceniami producenta,
zwyczajowo przyjmuje sie proporcj? 1:3 fatba:woda, w przypadku gdy llnie poprawiamy stosuje sie
proporcje 1;10 fai-ba;woda. Jeieli warunki pogodowe pozwalaj^ lime nalezy malowa6 na suehe

trawy, co ulatwia jej wysehniscie, w innych przypadkach odpowiGdnio wczesnie, talc aby
nie zostary rozniesione przez zav/odnik6w a takze przez osobx; wykonujaca rnalowanie,

Kategorycznie zabrania sie wyznaczania linii kredg czy wapnem. Szeroko^fi linii musi bye zgodna
z przepisami o grze w piik^ no.zn^ wyd.an.ymi przez PZPK,



MIASTA LOD2T
DEPARTAMENT GQSFGDAR.QWANIA MAJATKIEM DM-DM-XIV.6845.160.202Q
tWDZtti. DYSPONOWAMA MIEN1BM
90-926 LOD£ ul. Piotrkov/ska 104
tel. (0-42) 638^3-99 fax. (0-42) 63S-43-9S

ID umowy 1671093
Klauzula informacyjna dotyczqca przetvvarzania danych osobowych, dla kt6rycli

administrator cm danych jest Prexydent Miasta ILodzi

Szanovmi Pafistwo,

Zgodnie 2 ait. 13 ust, I i 2 ogolnego rozporzadzema o ochronie danych osobowych 2 dtiia 27 kwietnia 2016 r. (rofcporzadzenie Parlamentu
Europcjskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony os6b fizycxnych w zwiazku z przetwarzaniem danych i w spvawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) mformujemy, ic:

1, Administratorem dnnych osobo\vych jest Prezydcnt Mtasta Lodzi ^ siedzib^ w todzi prz>r ul, Plotrkowakiej 104,
90-926 L6dz, tel.; +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: Ickm@uml.lod2.pl.

2, Administrator wyznaezy! inspektora ochrony danych, z, ktirym rnoie si^ Pani/Pan skoniaktowai
e-mail: iod@urnl.lodz. pi bijdz. telefonicznie -t-48 (42) 633-59-50. £ inspcktorem oclirony danych moina 517 kontaktowac we wszystklch
sprawach dotycz^cych przct\varzania danych osobowych przez Urzjjd Miasta Lodzi orax korzystaiiia z praw z\vl!}2anych z przetwarxaniem
danych.

3. Podanic danych osobowychjest warunklemkoniecxnym do rcaHzacji sprawy wUrz^dzie Miasta i-octzi.

Og6!n^ podsta\v(j do przetwarzania danych stanowt art. 6 ust. 1 lit, c og6Incgo rozporaidzenia.

Szczegfilowe cele przetwarzania danych zostaly wskazane w nast^pujtjcych przepisach:

a)ustavviczdnia2I sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. 2 20 18 n, poz. 2204 i 2348 orazz 2019 poz.270, 492 i 801);

b) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz, U. 2201S r.r poz. 1025, 1104, 1629,2073,2244 onus Dz. U z2019r . poz.80);

Pani/Pana danc b^dq przutwarzatie w celu oddania nieruchomosci w dzleriaw? lub ustalanle oplaty za bczuraownc korzystanie
z nieruchomo^ci czy tez, ustalenia odszkodowania za korzystanie z nicruchomosci bez tytiilu prawnego jak r6wniez wydania pozwolenia
\a oplaty za czasowe zaj^cie terenu.

4. Dane osobowe mogij by£ udost?pmane iniiym podmtotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawic obowiazuj^cych przcpls6w
pra\va, w szczegolno^ci; organom administracji publiczncj i s^dom, a ponadto odbiorccm danych w rozumieniu przepis6w o ochronie
danych osobowych, tj. podmiotom 3\viadcz^cyrn ushigi pocztowe, ushigi Infonnatyczne, bankowc, Dane osobowe nic b^d^ przekajywane;
do panstvy trzecich, na podstawic szczeg61nych regulacji prawnych, w tym um6w mi^dzynarodowych.

5. Dune osobowe be/da, przctwarzanis, w tym przcchowywanc zgodnie z przcpisami ustawy z, dnia 14 iipca 1983 r. o narodovvym zasobic
archiwalnym i archiwach (Dz. U. X2018 r,, poz, 217 zezrn.) tj. przczokres 10 lat.

6. W zwiazku z pnxtwarzaniein danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostijpu do tre^ci swoich danych, napod.stawic art. 15 og61nego rozporz^dzcnla;

b) sprostiiwania danych, na podstawie art. 16 og61nftgo rozporzqdzenia;

c) ograniczenia przehvarzania, na podstawic art. 18 og61nego rozporzadzenia;

Prawa te sa wykonywane przez Pania/Pana r6wniez wzgledcm tych os6b, w stosunku do kt6rych sprawowana jest prawna opieka.

7. Ma Pani/Pan prawo wnieaienia skargi do organu naclzorczego - Prezcsa Ura^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ii przetwarzanie danych osobow '̂ch narusza przepisy o ochronis danych osobowych.

8. Gdy podanie danych osobowych wynlka z przepisow prawa, jest Pani/Pan zobo\vi;ji:ana(y) do ich podama, Konsekwencjq niepodonia
danych osobo\vj-ch bedzie nicrozpoznanie sprawy.

9. Dane nic bcdi| przctvvarzane w spos6b zautomatyzowany, w tyrn rowniez w formic profilowanm,

;-;;. A:. C;.̂ :-5 POLONiA LODZ
Mariusz Wllkowieckl
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Miii-Uiirv.cm YYHkovyicckim prawi-tdzqcytrv dziahilnosc gospodtirczq pod ITrmt] MAL'UOSZ

V/f LKOAVlGCICI 2 sie'dzibf] w Lodxi, uL Poiokown nr I 2, j)2~Q02 Lodz, XEirqjcsirowanij
w Ccntrolncj BwJdcncjt I fntbrninqji o Dxislaltio^ci Gospudarczcj, NIPJS^
zwanym dale] ..Ccdcnfcm",
a
Sifnvur/.y.wcnic-m MILAN CLUB I'ObONl'A b<5O2. x sicd'/JbEj \ Lbdzl, ul. Potokown nr 12,
02-002 Lodx, zarcjcslrownnyn^ vv Si}ch:ic Rcjonowym din -J^odzi-SrddiTiiescin XX
K-roJovvego Rcjcslru S^dowego pod numerum KRS:
RISC ON:
- Mnrclnn Sxolbm
~ Dorot? VVitkowieckq-czfonka
x.\vJinynv dnlej ^

raprczcntou'anym

Lmi'/,,u[, Pkilrkowskfi 104, 90-926 Ltktfc, w ramach kidrcgo.
dziala Miejski Osrodck Sportu i Rckruncji w-Loclzt. reprcxcntowaay pi-zcz E'ryka R:i>vicldt;^a -
Dyrcktora Miyskicgo O.^rodka Sportu i Rekmacji \ Lodv.i ctxifltajtjcego
pclnomocatcE\vn udzicloncgo
07 \vracsnia 20 i 5 rokiu
zostnhs xawarla ulnowtt

Muista
ctxifltajtjcego mi potislav-'ic

IS7y /V[ I / I5 ?: drila

1 , CcdcnL oswmdczn. £c jako Ozrci-ztivvca jest slromj umowy dxtcntawy nr f 54/201 / z dniu ! S tipca
2017 r. zawtirtcj z (vUustem L6dz. \v rnnmch ktdrego dziaia iViicjski Q^rodelc Sponu i Rckrcacji
\ Lodz!'jnlco Wycb.ierfciwiajfjcymt dotycxaccj dzitilki gnmlu o po\vimtzchni 47 40G m- oznnczoncj
w ewidcnoj! gruiUow, budynkow i loknli vv obr^bic gcodczyjnyni V/-!2.jalcQ dzialkn nr 403/43,
Qpisanej w.LCW 1.,D1M/00042I83''5 i dzia{ki.g,runtu o powicrzcbm .103 mZ' oxnticxoncj \ cvvidcncji
gnjntnw, budynkow t loknii \ obrifbtc ^codczyjnym W-12 joko dxialkit nr 403/27, optsanuj w K W
LD1M/00014754/5, kiorycb Ujuzna pcnvicrzchnia wynosi 47 509 m2 — polo^onych w Laid przy
ul. Potoicowqi 12.
2. Ctisjormritujx1 oswiiidcza, Ii xnaha mu jcsl tresd umo\vy, q kiorqj mows vv us! 1, CesJQimmtsx
przyjmuje wszystkic pasinnox^'cnta umowy dzierziuvy i uznujc jci xn vvff)z£jcc wxg^dem sicbic ad
dnla xauiircia .nlnlejsxcj

[. Cettcnl bc-/,\vai-unkoWo przcnosi nn rzccz 'Ccsjonnrfttsxa wszcikie wjcrxytdnosel i prn\vn x
zu'hpcnnc \vyniknjfjcc x umovvy, a ktorqj mo\va \ Jj I ust. !.
2. Cosjonnnusz pr^yjnnije \yicrxy.ielnosci i pmwa, o k|6r,Jm movya w ust I .
3, Minsto Li^d^, vv ramHch ktdrc^o- cb.ialu Miejskt Oirodck .Sporki i Rclereacji \ i.od^i oswiadcxa.
^c pndyjmujc zinvindomicnic o nintcjsKoj ccsjl i wyrnin zgod^ na dokonanic c'qsji.

3
. Ccdcnt pi-zckaxtije, a Ccsjonamtsx, piy.ejrnujc wszclkie zobowiEjzaniit ttmowy. n ki6fcj

mowa w ^ ! List. I.JDoiyc&y 10 znr6\vno- zobowiqznA plcnt^^ych, jnk i niupiemsznych \ pclnym
>.'y dKicriawy. CcsJonHntisx pr^yjmujc do VvindomoscI, 1?: bcdzic zobowia^anv dzakresic umowy dKicrfcawy. L'csjonHntisx pr^yjmujc do VvindomoscI, 1?: b^dzie

usianoxvienlu zubezpicc^cnia wykorjania poalanovvicil ui«o\vy dxicr^avvy, o jnklch mown
nmow;'-

do
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2. Mhis!o Lodz, w rainoch ktrirctjo dahlia Miujskl O£radclc SporUi i Rokrcacji w Lodxi, a5wmdcz».
£c \\ym-ka. xyoc!̂  na przej^tsie. diugu (wszclluch xobowi^xan) przcx CtrsjonnrUisxa.
3. Swrndczcnic using! dsjicnSiawy prxex Mmslo Lodi b^dvtic dokumcntovsiuic Itikiununi VAT
vvysiawionyml nu StownrxysKcnfc jako padtnim pr/-cjmtijt|cv ouoi prnw i obowiqxkovv y. uniowy
d^ici-^tiwy, Za ok res od dnlrf I H Hpcn 2017 \\o cinin ,.(l^..U7.^. Z037— Inklura VA.T 7,oslonic
\vysuvwionn proporcjontilnic wabcc iVtariusza Witkowicckitgo. Zn okrcs od
dnla , £.&,,.01,..i037. \vsxysikic fakltiry VAT b^cUj wysinwitmc wobcc Ccsjonartusxa,

zmtany nwlejsxcj umowy Ibnny piscmnej pod ryyorem

§5
W sprttvvach ntcurc-galowanych ninicjsxq umowij. zosloso\vanic HIRJEJ priC|>isy KodoK'su

Uttiawu .dO-siuln sporifjdxonti v,' Lnccch jednabranuicyeh cgxemphiraach. po jcdnyiji dla ka£dcj y.c
Stron oraz jcdcn dla MHistti Lodi, w ramucU kt,6fcgo dxtnla iVliejskt Osrodck SporUi i RckrcEicjI
u- hod?.i.

& 7
Umowti wchodzi wiycie Dbowici2:ujeod d t i iu
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