
                                                                                                                                              

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. 
 

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ 

 
 

UMOWA WYNAJMU STOJAKA HYDRANTOWEGO 

 

Zawarta w dniu …................... roku  w Nowym Targu pomiędzy: 

 

1. Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o. o., 34-400 Nowy Targ,   

ul. Długa 21, NIP: 735 28 69 568, REGON: 366 273 119 

reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Dariusza Latawca, zwaną w treści umowy Wynajmującym, a  

2. ….................................................................................................................................................................................

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

(firma/imię i nazwisko; siedziba/miejsce zamieszkania; adres; nr dowodu tożsamości/NIP; numer KRS/wpisu do CEIDG) 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym w treści umowy Najemcą  

§ 1 

1. Przedmiotem wynajmu jest stojak hydrantowy  ………….firmy ………….. o numerze ……………..………..      

2. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu umowy, którego wartość wynosi 3 100 zł netto. 

3. Koszt wynajmu - opłata stała wynosi 100 zł za dzień. Należność za wynajem liczona jest jako iloczyn opłaty 

stałej i ilości dni najmu podanego w  §3. 

§ 2 

Najemca oświadcza, iż przedmiot opisany w § 1  został mu w stanie kompletnym i zdatnym do użytku wydany w dniu 

…………………..., stan liczydła wodomierzowego ………………… m³. 

§ 3 

Umowę niniejszą zawiera się na czas użytkowania przez Najemcę sprzętu opisanego w §1 tj. (data)   

od ………………..    do ……………………, ilość dni ………. z zastrzeżeniem §7.  

§ 4 

1. Od dnia wydania przedmiotu opisanego w §1 Najemca staje się za niego w pełni odpowiedzialny. Najemca 

zobowiązuje się w czasie trwania umowy dbać o przedmiot użyczenia, zabezpieczyć go przed uszkodzeniem 

i zniszczeniem. 

2. Najemca  zobowiązuje się uregulować należność obejmującą ilość pobranej wody oraz należność za wynajem 

opisaną w §1 pkt. 3.  

3. Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot wynajmu w stanie niepogorszonym, co zostanie potwierdzone 

protokołem zdawczo – odbiorczym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy wynajmu. W przypadku wystąpienia 

uszkodzeń Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy – przywrócenia przedmiotu wynajmu 

do stanu, w jakim został przedmiot wydany Najemcy. 

 

§ 5 

Najemca oświadcza, że przedmiot wynajmu będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.  

 

§ 6 

Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wymiany części / zakupu nowego przedmiotu wynajmu podanych 

w § 1 pkt. 2 w przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia przedmiotu wynajmu, którego naprawa jest ekonomicznie 

nieuzasadniona. 

 § 7 

Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić poprzez: 

● porozumienie stron  

● wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku naruszenia zapisów umowy. 
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§ 8 

1. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 7 upoważniony pracownik MZWiK w terminie 1 dnia roboczego 

od dnia rozwiązania umowy zdemontuje stojak hydrantowy o którym mowa  § 1. 

2. W przypadku gdy Najemca uniemożliwi demontaż o którym mowa w pkt. 1 na żądanie Wynajmującego, zostanie 

obciążony kosztem opisanym w § 1 pkt. 2. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny mieć charakter pisemny, pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 11 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd w Nowym Targu. 

 

§ 12 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.  

 

§ 13 

1. Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Długiej 21. 
2. Cele i podstawy przetwarzania danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MZWiK w celu: 

a. realizacji niniejszej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO**) 
b. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO** - 

uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie i obrona roszczeń) 
3. Odbiorcy danych. Dane te mogą być udostępniane: 

a. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa  
b. operatorom pocztowym 
c. dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury 

oraz usług IT, firmy doradcze, zewnętrzni audytorzy przetwarzający dane na zlecenie MZWiK 
4. Okres przechowywania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie niniejszej umowy. 
5. Dobrowolność / obowiązek podania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 

niezbędne do zawarcia niniejszej umowy. 
6. Prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Posiadają Państwo prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  a także do przenoszenia swoich 
danych osobowych;  

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) 

7. Punkt kontaktowy. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod adres 

iod@mzwik.nowytarg.pl lub pod adres korespondencyjny administratora: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Nowym Targu sp. z o.o., ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ 

 

 

 

 

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

           (podpis Wynajmującego)                                                                   (podpis Najemcy) 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 
* - niepotrzebne skreślić 
** - RODO* - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 
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 Załącznik nr 1 

    

 

Nowy Targ, dnia……………………………….. 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY STOJAKA HYDRANTOWEGO 

 

WYNAJMUJĄCY: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o. o.,  

34-400 Nowy Targ,  ul. Długa 21, NIP: 735 28 69 568, REGON: 366 273 119 

reprezentowany przez Prezesa Zarządu Dariusza Latawca 

     

                         DANE NAJEMCY                                         DANE PEŁNOMOCNIKA NAJEMCY 

Imię i nazwisko/nazwa firmy 

 

 

Imię i nazwisko/nazwa firmy 

Adres 

 

 

Adres 

PESEL/NIP 

 

PESEL/NIP 

Telefon kontaktowy 

 

Telefon kontaktowy 

 

Najemca zwraca Wynajmującemu stojak hydrantowy firmy ………….. o numerze ………………….…….., 

stan liczydła wodomierzowego …………………………m³. 

Ilość pobranej wody stanowiącej różnicę stanu liczydła w dniu spisania protokołu zdawczo  - odbiorczego 

i stanu liczydła w dniu podpisania umowy wynajmu zostanie zafakturowana.     

 

Stwierdza się / nie stwierdza się* widoczne uszkodzenia: …………………………………………………… 

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

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

W przypadku wystąpienia uszkodzeń Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy, zgodnie z zapisami 

umowy wynajmu stojaka hydrantowego §4 pkt.3.  

 

Protokół zdawczo - odbiorczy został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej 

ze stron.  

 

 

 

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

           (podpis Wynajmującego)                                                                         (podpis Najemcy) 

 


