
 
 
 

UMOWA DZIERŻAWY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ 
NUMER …..../………… 

 
zawarta w dniu ……………… roku w Gdyni pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej Spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS 0000076927, NIP 5861003497, REGON 190396358,kapitał 
zakładowy 40.111.500,00 zł, zwaną dalej WYDZIERŻAWIAJĄCYM, 
 
reprezentowaną przez: 
- …………………………… - ………………………….., 
 
a 
 
…………………………………………, ul. ……., …-………, NIP ……….., REGON 
………, zwanym dalej DZIERŻAWCĄ, 
 
reprezentowanym przez: 
- …………………………… - …………………………..,, 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie przez 

WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na rzecz DZIERŻAWCY powierzchni reklamowej 
umiejscowionej na zewnętrznej części pojazdów stanowiących własność 
WYDZIERŻAWIAJĄCEGO, tj. na autobusach marki SOLARIS o numerach 
bocznych: 

a. 5XXX,  

b. 5XXX, 

c. 5XXX. 

1.2. DZIERŻAWCA nie może - bez uprzedniej zgody WYDZIERŻAWIAJĄCEGO 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności - oddać dzierżawionych 
powierzchni w całości ani w części osobie trzeciej do odpłatnego lub 
bezpłatnego używania. Naruszenie tego obowiązku poczytane będzie jako 
rażące naruszenie warunków umowy i stanowić będzie podstawę do jej 
rozwiązania w trybie natychmiastowym z winy DZIERŻAWCY. Ponadto 
DZIERŻAWCA będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz 
WYDZIERŻAWIAJĄCEGO  
w wysokości czynszu najmu (brutto) określonego w § 6 pkt. 6.1. umowy za 
okres dwóch miesięcy. 



 
 
 

 
§ 2 

2.1. Forma graficzna i treść reklam nie może naruszać norm etyczno - moralnych, 
religijnych oraz dobrych obyczajów, a także zakazów wynikających                             
z  obowiązujących przepisów prawa (np. reklama napojów alkoholowych). 

2.2. Forma graficzna i treść reklam nie może naruszać estetyki zewnętrznej 
powierzchni pojazdów wymienionych w § 1 pkt.1.1. niniejszej umowy. 

2.3. Forma graficzna i treść reklam (przed umieszczeniem jej na powierzchni 
wskazanej  w § 1 pkt.1.1. umowy) musi zostać zatwierdzona przez Kierownika 
Samodzielnej Sekcji Marketingu Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni  
(ul. Zakręt do Oksywia 10) lub przez upoważnioną przez niego osobę. 
Zatwierdzenia wymaga także każda zmiana formy graficznej lub treści reklam. 
Zatwierdzenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Naruszenie tego postanowienia umowy poczytane będzie jako rażące 
naruszenie warunków umowy i stanowić będzie podstawę do jej 
natychmiastowego rozwiązania z winy DZIERŻAWCY. Ponadto DZIERŻAWCA 
będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz 
WYDZIERŻAWIAJĄCEGO w wysokości czynszu najmu (brutto) określonego 
 w § 6 pkt. 6.1. umowy za okres trzech miesięcy oraz do usunięcia 
pozostawionych reklam i ewentualnych konstrukcji mocujących (nośników 
reklamy) na własny koszt i przywrócenia dzierżawionej powierzchni reklamowej 
do stanu poprzedniego w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia rozwiązania 
umowy. Po bezskutecznym upływie tego terminu, WYDZIERŻAWIAJĄCY 
przywróci powierzchnię reklamową do stanu poprzedniego i obciąży 
poniesionymi kosztami wskazanymi w § 2 pkt. 2.8. DZIERŻAWCĘ. 
DZIERŻAWCA zobowiązuje się do zwrotu kosztów wskazanych w zdaniu 
poprzednim w terminie wskazanym przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. 

2.4. DZIERŻAWCA zobowiązany jest do przedłożenia uzyskanego zatwierdzenia  
(w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
DZIERŻAWCĘ), wskazanego w pkt. 2.3. niniejszej umowy 
WYDZIERŻAWIAJĄCEMU w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty jego 
otrzymania.  

2.5. Po uzyskaniu zatwierdzenia wskazanego w pkt. 2.3. umowy i przedłożeniu 
WYDZIERŻAWIAJĄCEMU, DZIERŻAWCA może umieścić reklamę na 
powierzchni będącej przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z zasadami 
wskazanymi w § 3 umowy.  

2.6. Reklama musi być wykonana w sposób estetyczny i zabezpieczona przed 
działaniem szczotek na myjni mechanicznej, środków chemicznych do mycia 
pojazdów, jak i warunków atmosferycznych. Najlepszym sposobem 
zabezpieczenia reklamy jest wykonanie jej z folii zalaminowanej. 

2.7. Niewykonanie reklamy w sposób wskazany w pkt. 2.6 poczytane będzie jako 
rażące naruszenie warunków umowy i stanowić będzie podstawę do jej 
rozwiązania w trybie natychmiastowym z winy DZIERŻAWCY. Ponadto 
DZIERŻAWCA będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz 



 
 
 

WYDZIERŻAWIAJĄCEGO w wysokości  czynszu najmu (brutto) określonego  
w § 6 pkt. 6.1. umowy za okres jednego miesiąca oraz do usunięcia 
pozostawionych reklam i ewentualnych konstrukcji mocujących (nośników 
reklamy) na własny koszt i przywrócenia  dzierżawionej powierzchni reklamowej 
do stanu poprzedniego w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia rozwiązania 
umowy. Po bezskutecznym upływie tego terminu WYDZIERŻAWIAJĄCY 
przywróci powierzchnię reklamową do stanu poprzedniego i obciąży 
poniesionymi kosztami wskazanymi § 2 pkt. 2.8. DZIERŻAWCĘ. DZIERŻAWCA 
zobowiązuje się do zwrotu kosztów wskazanych w zdaniu poprzednim  
w terminie wskazanym przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. 

2.8. Koszt usunięcia reklamy i przywrócenia powierzchni reklamowej do stanu 
poprzedniego przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO wynosi 500 zł netto plus 
należny podatek VAT za jeden autobus. 

 

§ 3 
3.1. Reklama może zostać umieszczona wyłącznie na białych pasach na bocznych 

burtach pojazdu oraz z tyłu pojazdu pod szybą. 

3.2. Reklama na burtach i z tyłu pojazdu (litery, elementy graficzne, logo itp.) muszą 
być umieszczone na białym tle. Warunkowo dopuszcza się tło jasnoniebieskie, 
przy zachowaniu 10 cm białych odstępów od góry i od dołu. 

3.3. Dopuszcza się inne niż białe i jasnoniebieskie tło na długości nie większej niż  
1 m na każdej burcie i z tyłu pojazdu, przy zachowaniu 10 cm odstępów od góry 
i dołu.  

3.4. Naruszenie zasad umieszczania reklam (wskazanych w pkt. 3.1-3.3) poczytane 
będzie jako rażące naruszenie warunków umowy i stanowić będzie podstawę 
do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym z winy DZIERŻAWCY. Ponadto 
DZIERŻAWCA będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz 
WYDZIERŻAWIAJĄCEGO w wysokości czynszu najmu (brutto) określonego  
w § 6 pkt. 6.1. umowy za okres jednego miesiąca oraz do usunięcia 
pozostawionych reklam i ewentualnych konstrukcji mocujących (nośników 
reklamy) na własny koszt i przywrócenia  dzierżawionej powierzchni reklamowej 
do stanu poprzedniego w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia rozwiązania 
umowy. Po bezskutecznym upływie tego terminu WYDZIERŻAWIAJĄCY 
przywróci powierzchnię reklamową do stanu poprzedniego i obciąży 
poniesionymi kosztami wskazanymi § 2 pkt.2.8. DZIERŻAWCĘ. DZIERŻAWCA 
zobowiązuje się do zwrotu kosztów wskazanych w zdaniu poprzednim  
w terminie określonym przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. 

3.5. Wielkość, usytuowanie oraz projekt reklamy DZIERŻAWCY na powierzchni 
zewnętrznej pojazdu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO są określone w Załączniku nr 1 
do niniejszej umowy. 

 

 

 



 
 
 

§ 4 
WYDZIERŻAWIAJĄCY zobowiązuje się do utrzymania w czystości zewnętrznych 
ścian pojazdów wskazanych w § 1 pkt. 1.1. niniejszej umowy z wyjątkiem okresów 
wystąpienia następujących zdarzeń: 

a. spadku temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza; 

b. zużycia powłok lakierniczych w pojeździe w sposób uniemożliwiający 
normalne usuwanie zanieczyszczeń. 

 
§ 5 

5.1. WYDZIERŻAWIAJĄCY odpowiada za uszkodzenia powstałe wyłącznie z winy 
umyślnej jego pracowników lub osób, za pomocą których wykonuje własne 
zadania. 

5.2. Za wygląd reklamy od strony technicznej, w tym wszelkie jej uszkodzenia  
z przyczyn niezależnych od WYDZIERŻAWIAJĄCEGO, odpowiada 
DZIERŻAWCA. 

 
§ 6 

6.1. Tytułem wynagrodzenia DZIERŻAWCA zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 
WYDZIERŻAWIAJĄCEGO miesięcznego czynszu dzierżawnego netto  
w łącznej wysokości …….. zł (słownie: …………. złotych) powiększonego o 
należny podatek VAT. Cena netto obejmuje ……. jednostki czynszu 
dzierżawnego po …… zł netto oraz …….. jednostkę czynszu dzierżawnego po 
…… zł netto. 

6.2. Okresem rozliczeniowym dla czynszu dzierżawy jest miesiąc kalendarzowy. 

6.3. Faktury będą wystawiane przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO niezwłocznie po 
zakończeniu okresu rozliczeniowego za pełen okres rozliczeniowy wskazany  
w pkt 6.2. 

6.4. W przypadku umowy dzierżawy obejmującej  okres niepełnego miesiąca 
kalendarzowego DZIERŻAWCA zobowiązany jest do zapłaty czynszu za 
faktyczną liczbę dni ekspozycji reklamy w miesiącu, obliczanego w następujący 
sposób: kwota czynszu wskazana w § 6 pkt. 6.1. umowy zostanie podzielona 
przez 30 (słownie: trzydzieści) dni, a następnie pomnożona przez faktyczną 
liczbę dni ekspozycji reklamy w miesiącu.  

6.5. Czynsz dzierżawy płatny będzie na podstawie faktury wystawianej przez 
WYDZIERŻAWIAJĄCEGO w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty 
wystawienia faktury. Za uregulowania płatności strony uznają dzień uznania 
rachunku WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. 

6.6. Czynsz płatny będzie przelewem na następujący rachunek bankowy 
WYDZIERŻAWIAJĄCEGO:  

 PKO BP ODDZIAŁ 17 W GDYNI: 66 1440 1026 0000 0000 0034 1924. 



 
 
 

§ 7 
7.1. Strony zgodnie stanowią, iż niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony 

od dnia …………… roku do dnia ……..…… roku .  

7.2. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem 
stron wyrażonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.3. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy albo odstąpienia od 
niniejszej umowy – DZIERŻAWCA jest zobowiązany do usunięcia 
pozostawionych reklam i ewentualnych konstrukcji mocujących (nośników 
reklamy) na własny koszt  
i przywrócenia dzierżawionej powierzchni reklamowej do stanu poprzedniego  
w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy 
albo odstąpienia od umowy. Po bezskutecznym upływie tego terminu – 
WYDZIERŻAWIAJĄCY przywróci powierzchnię reklamową do stanu 
poprzedniego i obciąży DZIERŻAWCĘ poniesionymi kosztami wskazanymi § 2 
pkt. 2.8. DZIERŻAWCA zobowiązuje się do zwrotu kosztów wskazanych  
w zdaniu poprzednim w terminie określonym przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. 

7.4. Ściąganie reklam z powierzchni autobusu/ów WYDZIERŻAWIAJĄCEGO 
odbywać musi się metodą termiczną. 

7.5. W przypadku uszkodzenia powłoki lakierniczej, na której znajdowała się 
reklama, DZIERŻAWCA zobowiązany jest do naprawienia jej we własnym 
zakresie  
w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty usunięcia reklamy,  
a w wypadku niespełnienia tego obowiązku w podanym terminie, 
DZIERŻAWCA zobowiązany jest  do zwrotu WYDZIERŻAWIAJĄCEMU 
kosztów ponownego lakierowania przedmiotu dzierżawy określonego w § 1 
pkt.1.1. umowy. DZIERŻAWCA zobowiązuje się do zwrotu kosztów 
wskazanych w zdaniu poprzednim w terminie określonym przez 
WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. 

7.6. Zadłużenie w płatności za reklamę przekraczające jeden okres rozliczeniowy 
może stanowić podstawę do niezwłocznego rozwiązania niniejszej umowy 
przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. DZIERŻAWCA zobowiązany jest do 
usunięcia pozostawionych reklam i ewentualnych konstrukcji mocujących  
(nośników reklamy) na własny koszt i przywrócenia dzierżawionej powierzchni 
reklamowej do stanu poprzedniego w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia 
rozwiązania umowy. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
WYDZIERŻAWIAJĄCY przywróci powierzchnię reklamową do stanu 
poprzedniego i obciąży poniesionymi kosztami wskazanymi § 2 pkt. 2.8. 
DZIERŻAWCĘ. DZIERŻAWCA zobowiązuje się do zwrotu kosztów wskazanych 
w zdaniu poprzednim w terminie określonym przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. 

 
§ 8 

8.1. WYDZIERŻAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy  
w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:  



 
 
 

a. zmiany przepisów wprowadzających ograniczenia reklamowe, 

b. zmiany konstrukcji zewnętrznej przedmiotu dzierżawy określonego w § 1 
pkt.1.1. umowy, ograniczającej lub uniemożliwiającej umieszczenie 
reklam, 

c. w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową. 

 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy WYDZIERŻAWIAJĄCY może 
wykonać poprzez oświadczenie złożone DZIERŻAWCY na piśmie  
w terminie 14 dni od wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń opisanych  
w pkt. 8.1. powyżej. 

8.2. W przypadkach odstąpienia od umowy, o których mowa w pkt. 8.1, 
DZIERŻAWCA zobowiązany jest do usunięcia pozostawionych reklam  
i ewentualnych konstrukcji mocujących (nośników reklamy) na własny koszt  
i przywrócenia dzierżawionej powierzchni reklamowej do stanu poprzedniego  
w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia odstąpienia od umowy. Po 
bezskutecznym upływie tego terminu WYDZIERŻAWIAJĄCY przywróci 
powierzchnię reklamową do stanu poprzedniego i obciąży poniesionymi 
kosztami wskazanymi § 2 pkt. 2.8 DZIERŻAWCĘ. DZIERŻAWCA zobowiązuje 
się do zwrotu kosztów wskazanych w zdaniu poprzednim w terminie 
określonym przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO 

 

§ 9 
Umowa ma charakter poufny. Informacje dotyczące działalności gospodarczej stron 
pozyskane przez strony w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających  
z umowy nie mogą być ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków 
określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej strony.  

 
§ 10 

Każda ze stron ma obowiązek powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do 
doręczeń. W przypadku zaniechania dopełnienia tego obowiązku, pismo wysłane na 
adres wskazany w komparycji umowy będzie uznane za doręczone. 

 
§ 11 

11.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

11.2 Załącznik nr 1 do niniejszej umowy stanowi jej integralną część. 

 
§ 12 



 
 
 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla 
WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. 

 
 
 

§ 13 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mieć będą 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 14 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron.  

 
§ 15 

(informacja dotycząca ochrony danych osobowych dostosowana do DZIERŻAWCY) 
 

 
 
 
 

WYDZIERŻAWIAJĄCY      DZIERŻAWCA 
 
 

………………………….     …………………………….. 


