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REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEP SAMOCHODOWYCH 

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. 

 

§ 1  

WSTĘP 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki najmu przyczep samochodowych od Miejskiego 

Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie 

Mazowieckim (zwanego dalej „Wynajmującym” lub „MZK”). 

2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu przeczep samochodowych zawieranych 

przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą  

w Tomaszowie Mazowieckim. 

3. Wypożyczalnia przyczep samochodowych mieści się na terenie Miejskiego Zakładu 

Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 109/111  

w Tomaszowie Mazowieckim. 

4. Biuro wypożyczalni przyczep samochodowych MZK czynne jest od poniedziałku do piątku, od 

godz. 7.00 do godz. 19.00 oraz w soboty od godz. 7.00 do godz. 15.00 z wyłączeniem dni 

wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 

pracy. Odbioru i zwrotu przyczep samochodowych można dokonać wyłącznie w godzinach 

pracy biura wypożyczalni przyczep MZK.  

5. Odbiór i zwrot przyczepy samochodowej odbywa się na terenie siedziby Miejskiego Zakładu 

Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 109/111  

w Tomaszowie Mazowieckim. 
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§ 2  

PRZEDMIOT NAJMU 

 

1. Najem przyczep samochodowych MZK odbywa się na podstawie pisemnej umowy najmu 

zawartej pomiędzy Wynajmującym i Najemcą.  

2. Przedmiotem najmu jest wymieniona w umowie przyczepa samochodowa stanowiąca 

własność Wynajmującego, wyposażona zgodnie z prawem drogowym. Ilekroć w niniejszym 

Regulaminie lub umowie najmu jest mowa o przedmiocie najmu należy przez to rozumieć także 

wyposażenie dodatkowe przyczepy wymienione w umowie, które zostanie przekazane 

Najemcy do użytkowania wraz z wynajmowaną przyczepą samochodową MZK. 

3. Przyczepa samochodowa w całym okresie najmu wskazanym w umowie posiada ważne 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.) 

oraz ważne badania techniczne zgodne z przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym.  

4. Wyjazd przyczep samochodowych MZK poza granicę Polski jest bezwzględnie zabroniony. 

5. Na czas najmu Najemca może zawrzeć dodatkowe ubezpieczenia we własnym zakresie i na 

własny koszt. 

 

§ 3  

NAJEMCA 

 

1. Najemcą mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, a także osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.  

2. Przyczepa samochodowa stanowiąca przedmiot najmu może być użytkowana wyłącznie przez 

osobę wymienioną w umowie najmu (wskazaną przez Najemcę) jako osoba kierująca zespołem 

pojazdów (tj. pojazdem silnikowym ciągnącym określonym w umowie najmu oraz 

wynajmowaną przyczepą samochodową), osoba ta musi mieć ukończone 18 lat. Dopuszcza się 

aby osobą kierującą zespołem pojazdów (użytkującą wynajmowaną przyczepę MZK) nie był 

Najemca. Ustala się, że osoba wymieniona w umowie najmu (wskazana przez Najemcę) jako 

osoba kierująca zespołem pojazdów (tj. pojazdem silnikowym ciągnącym określonym  

w umowie najmu oraz wynajmowaną przyczepą samochodową) jest uprawniona w imieniu 

Najemcy do odebrania od Wynajmującego przedmiotu najmu oraz dokonania jego zwrotu,  

w tym do podpisania w imieniu Najemcy protokołów zdawczo-odbiorczych przyczepy 

samochodowej stanowiącej przedmiot najmu (protokołu przekazania i zwrotu przyczepy). 

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby wymienionej  
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w umowie jako upoważnionej do kierowania zespołem pojazdów (użytkowania wynajmowanej 

przyczepy MZK).  

3. W celu wypożyczenia przyczep samochodowych MZK, Wynajmującemu należy okazać: 

a) ważny dokument stwierdzający tożsamość Najemcy będącego osobą fizyczną (dowód 

osobisty/paszport) w celu zweryfikowania danych Najemcy, 

b) dowód rejestracyjny wymienionego w umowie najmu pojazdu silnikowego ciągnącego 

wypożyczoną przyczepę, w celu zweryfikowania danych tego pojazdu oraz faktu 

posiadania przez ten pojazd ważnego w całym okresie najmu badania technicznego 

zgodnego z przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym, 

c) dokument potwierdzający posiadanie, w całym okresie najmu, przez wymieniony  

w umowie pojazd silnikowy ciągnący wypożyczoną przyczepę, ważnego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.), wskazujący 

na numer polisy OC oraz dane ubezpieczyciela, 

d) ważne prawo jazdy osoby wymienionej w umowie najmu (wskazanej przez Najemcę) jako 

osoba kierująca zespołem pojazdów (tj. pojazdem silnikowym ciągnącym określonym  

w umowie najmu oraz wynajmowaną przyczepą samochodową), w celu zweryfikowania 

tożsamości tej osoby i posiadania przez nią wymaganych uprawnień do kierowania 

pojazdami.  

4. Brak któregokolwiek z dokumentów określonych w pkt 3 powyżej lub odmowa jego okazania 

uprawnia MZK do odmowy wypożyczenia przeczep samochodowych MZK. 

5. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie użytkowania 

wynajętej przyczepy samochodowej MZK (od momentu jej przyjęcia - odbioru od 

Wynajmującego do momentu jej zwrotu - oddania Wynajmującemu), w szczególności za 

szkody jakie wynikną w stosunku do osób trzecich. 

6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajmowaną przyczepę samochodową w trakcie 

jej użytkowania, od momentu jej przyjęcia (odbioru od Wynajmującego) do momentu jej 

zwrotu (oddania Wynajmującemu). 

7. Najemca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania osoby kierującej zespołem pojazdów 

(tj. pojazdem silnikowym ciągnącym wynajmowaną przyczepę samochodową) jak za własne. 

Określone postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz umowy najmu obowiązki dotyczące 

użytkowania przyczepy samochodowej MZK oraz zasad zachowania się w razie uszkodzenia, 

kolizji/wypadku, utraty (w tym kradzieży) przyczepy obowiązują także osobę kierującą 

zespołem pojazdów (użytkującą wynajmowaną przyczepę MZK), zaś Najemca ponosi pełną 

odpowiedzialność za przestrzeganie przez tą osobę postanowień niniejszego Regulaminu oraz 

zawartej umowy najmu przyczepy samochodowej MZK.  
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8. Najemca zobowiązany jest do uregulowania należności z tytułu wynajmu przyczepy 

samochodowej MZK w dniu zawarcia umowy najmu, jednakże nie później niż przy odbiorze 

przedmiotu najmu od Wynajmującego. Najemca płaci z góry Wynajmującemu opłatę za najem 

przyczepy samochodowej. W przypadku uzgodnionego przez Strony przedłużenia okresu 

najmu przyczepy samochodowej wynikającego z zawartej umowy najmu, Najemca 

zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za dalsze przedłużone użytkowanie przedmiotu najmu 

najpóźniej w momencie zwrotu przyczepy samochodowej lub do upływu ustalonego przez 

Strony nowego terminu zwrotu przyczepy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Opłata 

za najem zostanie potwierdzona paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.  

 

§ 4  

WYNAJMUJĄCY 

 

1. Wynajmujący jest jedynym właścicielem przyczep samochodowych stanowiących przedmiot 

najmu. Przyczepy nie są ograniczone prawami osób trzecich. 

2. Z Wynajmującym można kontaktować się na nr telefonu 509419569 lub 44 7121419; 

e-mail: oskp@mzktomaszow.pl lub bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zakładu 

Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 109/111  

w Tomaszowie Mazowieckim w godzinach pracy biura wypożyczalni przyczep MZK. 

3. Wynajmujący po podpisaniu umowy najmu z jednoczesnym spełnieniem warunków 

określonych w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu, przekazuje Najemcy do użytkowania 

przyczepę samochodową MZK wraz z wyposażeniem dodatkowym na czas określony  

w umowie najmu.  

4. Wynajmujący przekazuje Najemcy czystą przyczepę samochodową wraz z wyposażeniem 

dodatkowym stanowiące przedmiot najmu, w stanie umożliwiającym normalną eksploatację 

zgodnie z przeznaczeniem przyczepy. 

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie eksploatacji 

przedmiotu najmu przez Najemcę, spowodowane awariami lub wadami ukrytymi przedmiotu 

najmu, jeżeli ich ujawnienie przy dołożeniu należytej staranności Wynajmującego nie było 

możliwe w chwili wydania Najemcy przedmiotu najmu. 

6. Wynajmujący nie odpowiada za ładunek przewożony wynajmowanymi przyczepami 

samochodowymi MZK oraz jego zamocowanie. 

 

§ 5  
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OKRES NAJMU, WYDANIE I ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU 

 

1. Wypożyczenie przyczepy samochodowej MZK następuje na podstawie zawartej na piśmie 

umowy najmu. Umowa najmu zawierana jest na czas określony w umowie.  

2. Wydanie i zwrot przyczepy samochodowej MZK odbywa się na terenie siedziby 

Wynajmującego przy ul. Warszawskiej 109/111 w Tomaszowie Mazowieckim, wyłącznie  

w godzinach pracy biura wypożyczalni przyczep MZK. Jeżeli przyczepa samochodowa zostanie 

zwrócona w miejscu innym niż siedziba Wynajmującego, MZK ma prawo obciążyć Najemcę 

kosztami transportu przyczepy do siedziby MZK. 

3. Najmniejszym okresem najmu przyczepy samochodowej MZK jest doba. Opłata za najem 

naliczana jest za całą dobę. Opłata jest pobierana według cennika, wskazanego w § 8 

niniejszego Regulaminu. Minimalna opłata za wypożyczenie przyczepy samochodowej jest 

równa stawce za jedną dobę. W przypadku wynajmu trwającego powyżej jednej doby, stosuje 

się opłatę za najem (opłatę dobową) w wysokości kolejnej stawki dobowej za każdą rozpoczętą 

dobę najmu przyczepy samochodowej MZK. Wcześniejszy zwrot przedmiotu najmu nie 

stanowi podstawy do żądania przez Najemcę zwrotu części opłaty za najem przyczepy 

samochodowej MZK.    

4. Doba najmu trwa 24 godziny i jest liczona od momentu wydania przyczepy zgodnie  

z protokołem zdawczo-odbiorczym (protokołem przekazania Najemcy przyczepy 

samochodowej).  

5. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu najmu zwrócić przedmiot najmu w miejscu i o czasie 

wcześniej ustalonym z Wynajmującym. Nie zwrócenie przedmiotu najmu do wypożyczalni 

przyczep MZK w terminie uzgodnionym z Wynajmującym, zobowiązuje Najemcę do 

wcześniejszego poinformowania Wynajmującego (telefonicznie pod nr tel.: 509419569 lub 

447121419, drogą e-mailową na adres: oskp@mzktomaszow.pl lub osobiście w siedzibie MZK) 

o wystąpieniu opóźnienia w zwrocie wynajmowanej przyczepy. Jedynie opóźnienie w zwrocie 

przyczepy samochodowej maksymalnie do 60 minut nie spowoduje naliczenia przez 

Wynajmującego opłat jak za kolejną dobę bezumownego korzystania z przyczepy 

samochodowej, o których mowa w § 5 ust. 8 niniejszego Regulaminu.  

6. Najemca może telefonicznie (pod nr tel.: 509419569 lub 447121419), drogą e-mailową (na 

adres: oskp@mzktomaszow.pl) lub osobiście w siedzibie MZK zgłosić zamiar przedłużenia 

najmu, przy czym informacja o zamiarze przedłużenia najmu musi zostać przekazana do MZK 

jeszcze w okresie trwania umowy najmu, co najmniej na 2 godziny przed upływem terminu 

zwrotu przedmiotu najmu. Przedłużenie okresu najmu na dalszy czas oznaczony wymaga 

uzyskania zgody Wynajmującego. MZK nie gwarantuje możliwości przedłużenia najmu na 
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kolejny okres i zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu najmu 

bez podawania przyczyn. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot 

najmu w pierwotnie ustalonym terminie. 

7. W przypadku uzgodnionego przez Strony przedłużenia okresu najmu przyczepy 

samochodowej, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za każdą rozpoczętą 

dodatkową dobę korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z cennikiem, wskazanym w § 8 

niniejszego Regulaminu. Wcześniejszy zwrot przedmiotu najmu pozostaje bez wpływu na 

wysokość należnej opłaty za najem zgodnej z cennikiem określonym w § 8, która przysługuje 

w pełnej wysokości w przypadku dokonania zwrotu przyczepy przed upływem ustalonego 

przez Strony nowego terminu zwrotu przyczepy. Opłata za dalsze przedłużone użytkowanie 

przedmiotu najmu powinna zostać uiszczona najpóźniej w momencie zwrotu przyczepy 

samochodowej lub do upływu ustalonego przez Strony nowego terminu zwrotu przyczepy,  

w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Czas przedłużenia najmu liczony jest od momentu 

upłynięcia terminu zwrotu przedmiotu najmu ustalonego uprzednio przez Strony. 

8. Niezwrócenie przedmiotu najmu w terminie zgodnym z umową Stron (w tym także korzystanie 

z niego w przypadku braku zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu) – traktowane jest 

jako przywłaszczenie przyczepy samochodowej (przestępstwo z art. 284 Kodeksu karnego)  

i uprawnia Wynajmującego do złożenia organom ścigania zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa. W takim przypadku Wynajmujący ma prawo do odbioru przyczepy oraz 

obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi. Powyższe uprawnia także 

Wynajmującego do naliczenia opłaty za każdą kolejną rozpoczętą dobę bezumownego 

korzystania z przyczepy samochodowej MZK w wysokości dwukrotności (opłaty dobowej) 

stawki dobowej za najem przyczepy samochodowej, określonej w umowie najmu zawartej 

przez Strony. 

9. Najemca ma możliwość zwrotu wynajmowanej przyczepy przed upływem terminu wskazanego 

w umowie najmu. Jednakże wcześniejszy zwrot przedmiotu najmu nie stanowi podstawy do 

żądania przez Najemcę zwrotu części opłaty za pozostały, nie wykorzystany czas najmu.    

10. Wypożyczenie i zwrot przedmiotu najmu następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu 

technicznego przez Wynajmującego i Najemcę (ich przedstawicieli). 

11. Wydanie i zwrot przedmiotu najmu odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

12. Przy wydaniu przedmiotu najmu sporządzony zostaje protokół przekazania Najemcy przyczepy 

samochodowej, stanowiący załącznik do umowy najmu, który określa stan wynajmowanej 

przyczepy i jej wyposażenia dodatkowego w chwili oddawania ich do używania Najemcy. 

13. Najemca (jego przedstawiciel) zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem 

faktycznym jak i technicznym najmowanej przyczepy samochodowej i jej wyposażenia 
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dodatkowego. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące stanu przedmiotu najmu powinny 

zostać zgłoszone Wynajmującemu w momencie wydawania przyczepy samochodowej  

i odnotowane na protokole przekazania. Brak zgłoszonych przez Najemcę (jego 

przedstawiciela) zastrzeżeń i uwag, o jakich mowa w zdaniu poprzednim powoduje przyjęcie 

stanu przedmiotu najmu wynikającego z protokołu przekazania. 

14. Z chwilą wydania Najemcy przedmiotu najmu ryzyko utraty i uszkodzenia przechodzi na 

Najemcę.  

15. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajętą przyczepę samochodową, w tym za 

działania i zaniechania jej użytkownika do czasu odebrania przedmiotu najmu przez 

Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego (protokołu zwrotu 

Wynajmującemu przyczepy samochodowej). W przypadku odmowy lub niemożności 

podpisania protokołu zwrotu przyczepy przez Najemcę (jego przedstawiciela) uważa się, że 

stan techniczny wynajętej przyczepy samochodowej i jej wyposażenia dodatkowego jest 

zgodny z opisanym przez Wynajmującego. 

16. Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w siedzibie MZK, w terminie ustalonym  

z Wynajmującym, w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego 

użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z przeznaczeniem. Najemca nie ponosi 

odpowiedzialności za zużycie przedmiotu najmu będące następstwem jego prawidłowego 

użytkowania. 

17. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia wynajmowanej przyczepy samochodowej w stanie 

takim samym jak w chwili jej wydania Najemcy, w tym w szczególności czystej wewnątrz i na 

zewnątrz, posiadającej dodatkowe wyposażenie objęte protokołem przekazania Najemcy 

przyczepy samochodowej MZK.  

18. W okresie użytkowania przez Najemcę przedmiotu najmu (od momentu przyjęcia przyczepy 

samochodowej - odbioru od Wynajmującego do momentu jej zwrotu-oddania 

Wynajmującemu), Najemca odpowiada za przypadkową utratę lub uszkodzenie przedmiotu 

najmu. 

19. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z utratą lub 

uszkodzeniem przedmiotu najmu (według kosztorysu autoryzowanego serwisu producenta 

przyczepy samochodowej) oraz za utracone korzyści związane z wyłączeniem przyczepy  

z eksploatacji z powyższych powodów. 

20. Określone postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zawartej umowy najmu obowiązki  

w zakresie zwrotu przyczepy samochodowej stanowiącej przedmiot najmu mają zastosowanie 

także do elementów wyposażenia przyczepy wymienionych w umowie najmu i przekazanych 

Najemcy jednocześnie z wydaniem przyczepy samochodowej. 
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21. Najemca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód jakie powstaną podczas 

użytkowania przyczepy samochodowej przez Najemcę, w tym w szczególności do poniesienia 

pełnych kosztów naprawy zaistniałych uszkodzeń w przedmiocie najmu, kosztów związanych  

z usunięciem ujawnionych braków w wyposażeniu przedmiotu najmu, kosztów związanych  

z usunięciem niezgodności stanu przedmiotu najmu ze stanem potwierdzonym w protokole 

przekazania Najemcy przyczepy samochodowej. 

22. W przypadku nie zwrócenia przyczepy samochodowej z jakichkolwiek przyczyny (w tym w razie 

jej utraty lub kradzieży), a także w przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu w stopniu,  

w którym naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, Najemca pokryje/zwróci 

Wynajmującemu koszt zakupu nowej przyczepy według cen producenta (według aktualnej 

ceny rynkowej). 

23. Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości 200 zł  

w przypadku zagubienia/utraty tablicy rejestracyjnej przyczepy samochodowej stanowiącej 

przedmiot najmu. 

24. Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości 50 zł  

w przypadku zwrotu-oddania Wynajmującemu brudnej przyczepy samochodowej.  

25. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

i przekraczającego wysokość kar umownych określonych w niniejszym Regulaminie, do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   

 

§ 6  

WARUNKI UŻYTKOWANIA PRZEDMIOTU NAJMU 

 

1. W czasie użytkowania przedmiotu najmu (od momentu przyjęcia przyczepy samochodowej - 

odbioru od Wynajmującego do momentu jej zwrotu - oddania Wynajmującemu) Najemca lub 

osoba kierująca zespołem pojazdów (tj. pojazdem silnikowym ciągnącym wynajmowaną 

przyczepę samochodową) i użytkująca wypożyczoną przyczepę MZK zobowiązane są do:  

a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych w trakcie kontroli ruchu 

drogowego,  

b) użytkowania przyczepy samochodowej wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów o ruchu 

drogowym,  

d) używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Wynajmującego, 

oraz dokonania zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym, 
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e) przestrzegania zasad eksploatacji przyczepy samochodowej przez co rozumie się zwłaszcza 

załadowanie i zabezpieczenie ładunku o masie nie przekraczającej ładowności przyczepy 

określonej w dowodzie rejestracyjnym, 

f) zabezpieczenia przyczepy samochodowej (w tym jej wyposażenia) przed kradzieżą lub 

nieuprawnionym użytkowaniem, 

g) utrzymywania przyczepy samochodowej w należytej czystości, w szczególności w razie 

transportu środków brudzących, oraz oddania Wynajmującemu czystej przyczepy  

w środku i na zewnątrz,  

h) usuwania lodu i śniegu z powierzchni przyczepy samochodowej każdorazowo przed 

rozpoczęciem jazdy. 

2. Najemca lub osoba kierująca zespołem pojazdów (tj. pojazdem silnikowym ciągnącym 

wynajmowaną przyczepę samochodową) i użytkująca wypożyczoną przyczepę MZK nie może 

używać przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową najmu, niniejszym Regulaminem,  

z właściwościami i przeznaczeniem przyczepy samochodowej. Nie jest dozwolone  

w szczególności: 

a) przekraczanie dopuszczalnej ładowności przyczepy samochodowej określonej w dowodzie 

rejestracyjnym, 

b) korzystanie przez Najemcę lub osobę użytkującą wypożyczoną przyczepę MZK z innego 

pojazdu silnikowego ciągnącego wynajmowaną przyczepę samochodową niż pojazd 

silnikowy określony w umowie najmu, 

c) oddawanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania pod jakimkolwiek tytułem 

prawnym, w tym w podnajem lub do bezpłatnego używania, 

d) udostępnianie przedmiotu najmu osobie innej niż osoba wymieniona w umowie najmu 

(wskazana przez Najemcę) jako osoba kierująca zespołem pojazdów (tj. pojazdem 

silnikowym ciągnącym określonym w umowie najmu oraz wynajmowaną przyczepą 

samochodową), 

e) używanie przedmiotu najmu wbrew obwiązującym przepisom, 

f) dokonywanie w przedmiocie najmu jakichkolwiek przeróbek, napraw czy innych zmian. 

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mocowanie i sposób transportu przedmiotów 

przewożonych wynajmowanymi przyczepami samochodowymi MZK. 

4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki nieprawidłowego użytkowania 

przyczepy, w szczególności za niewłaściwe zabezpieczenie przewożonego ładunku.  

5. Najemcy nie przysługuje prawo dokonywania jakichkolwiek napraw przedmiotu najmu. 

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez Wynajmującego lub na jego zlecenie przez 

autoryzowany serwis naprawczy producenta przyczepy samochodowej.  
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6. Za każdy dzień wyłączenia przyczepy samochodowej z eksploatacji z winy Najemcy (np.  

w związku z usuwaniem szkód w przedmiocie najmu, z zagubieniem tablicy rejestracyjnej), aż 

do ustania przyczyny wyłączenia przyczepy z eksploatacji, Najemca ponosi koszty przestoju 

przyczepy jak za wynajem w tym okresie. Koszty przestoju zostaną naliczone zgodnie  

z cennikiem, wskazanym w § 8 niniejszego Regulaminu, w wysokości (opłaty dobowej) stawki 

dobowej za najem przyczepy samochodowej, określonej w umowie najmu zawartej przez 

Strony za każdą kolejną rozpoczętą dobę przestoju przyczepy. 

7. Za każde działanie ingerujące w konstrukcję lub wygląd przedmiotu najmu bez uprzedniej 

pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 

500 zł za każdy stwierdzony przypadek wyżej wymienionego działania oddzielnie. 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

i przekraczającego wysokość kar umownych określonych powyżej do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody.   

 

§ 7  

USZKODZENIE, KOLIZJA/WYPADEK, UTRATA (W TYM KRADZIEŻ) PRZEDMIOTU NAJMU 

 

1. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody, kolizji/wypadku, kradzieży lub innego czynu 

zabronionego, Najemca lub osoba kierująca zespołem pojazdów (tj. pojazdem silnikowym 

ciągnącym wynajmowaną przyczepę samochodową) i użytkująca wypożyczoną przyczepę MZK 

zobowiązane są do: 

a) zabezpieczenia przyczepy samochodowej i uniemożliwienia dalszego jej uszkodzenia,  

b) niezwłocznego, nie później niż w ciągu 1 godziny od zdarzenia – powiadomienia o tym 

Wynajmującego (telefonicznie pod nr tel.: 509419569 lub 447121419, drogą e-mailową na 

adres: oskp@mzktomaszow.pl lub osobiście w siedzibie Wynajmującego) oraz postępowania 

według otrzymanych instrukcji od Wynajmującego,  

c) natychmiastowego wezwania Policji i odpowiednich służb oraz oczekiwania na ich przyjazd. 

2. Najemca nie jest uprawniony do akceptowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 

Wynajmującego.  

3. Najemca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie dowodów na 

potrzeby dochodzenia roszczeń wobec osób trzecich, które doprowadziły do powstania szkody,  

w szczególności poprzez zgłoszenie zdarzenia na policję, wykonanie dokumentacji fotograficznej 

miejsca i przedmiotu szkody, spisanie danych osób i pojazdów uczestniczących w zdarzeniu. 

4. Jeżeli sprawcą zdarzenia jest kierujący innym pojazdem, zwolnienie Najemcy od odpowiedzialności 

za powstałe szkody (w tym uszkodzenia), będzie możliwe pod warunkiem wezwania na miejsce 
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zdarzenia Policji oraz poinformowania Wynajmującego o zaistniałej sytuacji, w tym z jakiej 

komendy/komisariatu patrol przyjechał na miejsce zdarzenia. Należy również uzyskać dane 

sprawcy zdarzenia, numer rejestracyjny jego pojazdu oraz dane polisy OC pojazdu sprawcy. 

Ponadto Najemca zobowiązany jest do uzyskania danych pozostałych osób i pojazdów 

uczestniczących w zdarzeniu, danych świadków zdarzenia oraz sporządzenia protokołu zdarzenia 

zgodnie z wymogami towarzystwa ubezpieczeniowego. Najemca odpowiada za szkody powstałe  

w wyniku braku zabezpieczenia przyczepy samochodowej lub dokumentacji niezbędnej do 

likwidacji szkody przez towarzystwo ubezpieczeniowe. 

5. Najemca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z zatrzymaniem przyczepy 

samochodowej lub dowodu rejestracyjnego przez Policję i dokonać wszystkich formalności celem 

ich odzyskania. 

§ 8  

CENNIK  

 

Ceny wynajmu przyczep samochodowych MZK za dobę 

Cena 

(brutto) 

Cena z kartą tomaszowianina 

(brutto) 

60 zł/ 1 doba 50 zł/ 1 doba  

 

Osoby fizyczne posiadające Kartę tomaszowianina mogą skorzystać ze zniżki. Dla uzyskania zniżki 

wystarczy przy dokonywaniu płatności za usługę okazać ważną kartę uprawniającą do zniżki, tj. Kartę 

tomaszowianina, Kartę tomaszowianina – Rodzina 3+ lub Kartę tomaszowianina- senior. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i umową najmu zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu. 

3. Wzory protokołu przekazania Najemcy przyczepy samochodowej oraz protokołu zwrotu 

Wynajmującemu przyczepy samochodowej stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego 

Regulaminu.  

4. Strony zobowiązują się niezwłocznie do zawiadomienia o zmianie adresu do doręczeń, pod 

rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczony. 
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5. Wynajmującemu przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy najmu ze skutkiem 

natychmiastowym i żądania zwrotu przedmiotu najmu jeżeli Najemca będzie naruszał 

postanowienia niniejszego Regulaminu lub umowy najmu. 

 

§ 10 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Na podstawie 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, informujemy, że Administratorem 
Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim 
Spółka z o.o. (zwany dalej Administratorem). 

2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możecie Państwo kontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mzktomaszow.pl. 

3. Państwa dane osobowe, których zakres został wskazany w niniejszym Regulaminie oraz  
w umowie najmu, będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:  

a) w celu wykonania zawartej umowy najmu, w tym w celach kontaktowych (podstawa  
z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji umowy, tj. wydanie/zwrot 
przedmiotu najmu, wystawienie dokumentów rozliczeniowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO);  

c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. 
udokumentowania wykonanej usługi, na podstawie przepisów prawa podatkowego, 
rachunkowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

d) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie 
uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 
potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

e) prowadzenia audytów wewnętrznych lub kontroli (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

4. Odbiorcami danych osobowych będą: 

a) ograny władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów 
prawa,  

b) kontrahenci Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności, 

c) uprawnione podmioty dostarczające obsługi informatycznej lub usług prawnych na 
rzecz Administratora; 

d) podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe. 

5. Państwa dane osobowe uzyskane w związku z zawartą umową najmu będą przetwarzane przez 
czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu – do celów podatkowych i rachunkowych - przez 
okres 5-ciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, 
z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania Państwa danych osobowych może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 

mailto:iod@mzktomaszow.pl
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osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. 
Po tym okresie Państwa dane osobowe będą anonimizowane lub usuwane.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

e) prawo do przenoszenia danych;  

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w sytuacji, gdy 
przetwarzany Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), opisanego powyżej - w takim przypadku przestaniemy 
przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że  
w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są 
nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Aby skorzystać ze swoich praw prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem e-mail: iod@mzktomaszow.pl 

W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 
4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje Państwa dotyczące nie będą zapadać wyłącznie 
automatycznie oraz że nie buduje się żadnych Państwa profili. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do tzw. „państwa trzeciego”, tj. 
państwa, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji 
międzynarodowej. 

8. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje 
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności  
z prawem przetwarzania danych osobowych. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia  
i wykonania umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych regulują przepisy prawa podanie 
tych danych jest obowiązkowe. 
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