
UMOWA Nr ………D/P/2021 

dotycząca parkowania  na terenie parkingu  zlokalizowanym na terenie Dworca 
Autobusowego w Kielcach przy ulicy Czarnowskiej 12 

zawarta w dniu………………………………..w Kielcach pomiędzy: 

Gminą Kielce 

z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, REGON 291009343, NIP 657–261–73–25, 

reprezentowaną przez: 

Barbarę Damian – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, Pełnomocnika, 
działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce,  

zwaną dalej „Właścicielem Dworca”, 

a 

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

z siedzibą w ………………………………………………………………………………….………. 

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej* /Krajowego Rejestru Sądowego* pod Nr……………………… 
NIP………………………..……………..., REGON: ………………………….……………… 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Przewoźnikiem”. 

§ 1

1. Strony ustalają, że Właściciel Dworca umożliwi Przewoźnikowi parkowanie:

1) ………….. szt. autobusów przeznaczonych do przewozu nie więcej niż 30 pasażerów,
o numerach  rejestracyjnych ………………………………………………...………..* 

2) …………… szt. autobusów przeznaczonych do przewozu  więcej niż 30 pasażerów,
o numerach rejestracyjnych…………………………………………………….…..…..* 

na terenie parkingu usytuowanego na Dworcu Autobusowym w Kielcach 
przy ul. Czarnowskiej 12. 

2. Za parkowanie na terenie Dworca Autobusowego Przewoźnik płacił będzie
Właścicielowi Dworca miesięcznie:

1) za parkowanie jednego autobusu przeznaczonego do przewozu nie więcej niż 30
pasażerów w wysokości 200,00 zł. netto plus obowiązująca stawka podatku VAT,

2) za parkowanie jednego autobusu przeznaczonego do przewozu  więcej niż 30



pasażerów w wysokości 300,00 zł. netto plus obowiązująca stawka podatku VAT. 

3. Należność płatna będzie w okresach miesięcznych, z dołu, w termnie do 14 dni od dnia
wystawienia przez Właściciela Dworca faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na
fakturze.

§ 2

1. Parking jest parkingiem niestrzeżonym.

2. Na teren parkingu mogą wjeżdżać tylko autobusy przewoźnika, których numery
rejestracyjne  Przewoźnik przekaże Właścicielowi Dworca.

3. Pozostawienie pojazdu na terenie Dworca nie powoduje zawarcia umowy przechowania
tego pojazdu lub powstania innego zobowiązania, które obligowałoby Właściciela
Dworca do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży,
zniszczenia lub uszkodzenia pozostawionego pojazdu. Właściciel Dworca nie ponosi
również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące jego
wyposażenie.

4. W miejscach wyznaczonych do postoju autobusów zabronione jest:

a) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,

b) tankowanie pojazdów,

c) mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju,

d) opróżnianie toalet,

e) pozostawienie nieczystości.

5. Przewoźnik korzystający z miejsca postojowego obowiązany jest respektować polecenia
służb porządkowych Właściciela Dworca dotyczące obowiązujących na terenie obiektu
zasad organizacji ruchu, parkowania pojazdów, porządku i bezpieczeństwa oraz
warunków korzystania z usług dodatkowych.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia ............................. 

§ 4

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Opóźnienie w zapłacie przekraczające 1 miesiąc uprawnia Właściciela Dworca
do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

§ 5

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Właściciela Dworca. 



§ 6 

1. Wszystkie zmiany w umowie mogą być wprowadzone na podstawie uzgodnień między 
stronami w formie pisemnych aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Regulamin parkingu. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

§7 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki Właściciela Dworca  wynikające z umowy będą 
wykonywane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach – jednostkę budżetową Gminy 
Kielce. 

§ 8 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego  
w Kielcach; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Transportu Miejskiego  
w Kielcach jest Pani/Pan Grzegorz Słoń, kontakt: email: g.slon@ztm.kielce.pl,  
tel. 41/343 – 15 – 93 wew. 29; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  
w celu realizacji umowy; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy  
i rozliczeniu wzajemnych roszczeń; 

 nie ma obowiązku podania przez Panią/Pana danych osobowych, ale w przypadku ich 
niepodania nie będzie możliwe rozpatrzenie zawarcie umowy; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 



− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO**; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

 

 ……………………………. ……………………………. 

 Właściciel Dworca Przewoźnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- niepotrzebne skreślić 
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