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UMOWA NAJMU PRZYCZEPY SAMOCHODOWEJ 

………… /…………. 

 
zawarta w dniu ………………………………..………… w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy: 

 

Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o., adres: ul. Warszawska 
109/111, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000491324, NIP: 7732473948, REGON: 101694645, kapitał zakładowy: 37.451.000 zł, reprezentowaną przez: 
………………………….., na podstawie pełnomocnictwa z dnia  ……………….., zwaną dalej Wynajmującym lub MZK,  
 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

(imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, adres zamieszkania/siedziby, numer PESEL, numer NIP i numer KRS 

i/lub inne dane przedsiębiorcy wynikające z właściwych rejestrów lub ewidencji1, numer telefonu, adres e-mail), 

zwanym dalej Najemcą 

 
używającym pojazdu silnikowego ciągnącego wynajmowaną przyczepę samochodową: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
marka, model, numer rejestracyjny, numer VIN, data pierwszej rejestracji, dane dot. polisy OC pojazdu (numer 
polisy, nazwa ubezpieczyciela, data ważności polisy) 
 
wskazującym jako osobę kierującą zespołem pojazdów (tj. powyżej oznaczonym pojazdem silnikowym 
ciągnącym wynajmowaną przyczepę samochodową) i uprawnioną do użytkowania wynajmowanej przyczepy 
MZK: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko; numer PESEL, numer prawa jazdy) 

 

zwanymi dalej łącznie Stronami, o następującej treści 

§ 1 
Przedmiot umowy  

 
1. Przedmiotem umowy jest najem przyczepy samochodowej o numerze rejestracyjnym: 
………………………………………………………, dopuszczalnej masie całkowitej: ……………………………………………………., 

 
1 Zakres danych uzależniony od danych wynikających z właściwych rejestrów lub ewidencji 
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dopuszczalnej ładowności: …………………………..…………, numer VIN: …………………………………………….……, zwanej 
dalej „przyczepą samochodową” lub „przyczepą MZK”, której Wynajmujący jest właścicielem. 
2. Przyczepa MZK, opisana w § 1 ust. 1 umowy, posiada następujące wyposażenie dodatkowe: blokada zaczepu 
z kluczykiem, podpora na kółku z regulacją wysokości dyszla, stelaż, plandeka, trójkąt ostrzegawczy. 
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. Przyczepa MZK, opisana w § 1 ust. 1 umowy wraz z wyposażeniem dodatkowym, opisanym w § 1 ust. 2, 
zwane są łącznie w dalszej części umowy ,,przedmiotem najmu’’. 
5. Integralną część niniejszej umowy stanowi Regulamin wynajmu przyczep samochodowych Miejskiego 
Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do 
uchwały Nr 10/2022 Zarządu MZK w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. z dnia 18.05.2022 r. zwany w dalszej części 
umowy „Regulaminem”. Najemca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy otrzymał powyższy 
Regulamin, zapoznał się z jego treścią i go akceptuje oraz wyraża zgodę na włączenie jego postanowień do 
niniejszej umowy.  
6. Wyjazd przyczepy samochodowej poza granicę Polski jest bezwzględnie zabroniony. 
7. Z Wynajmującym można kontaktować się na nr telefonu 509419569 lub 44 7121419, e-mail: 
oskp@mzktomaszow.pl lub bezpośrednio w siedzibie Wynajmującego przy ul. Warszawskiej 109/111 w 
Tomaszowie Mazowieckim w godzinach pracy biura wypożyczalni przyczep MZK. 
8. 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 ustawowo wolnych od pracy. 
9. Odbioru i zwrotu przyczepy samochodowej można dokonać wyłącznie na terenie siedziby Wynajmującego 
przy ul. Warszawskiej 109/111 w Tomaszowie Mazowieckim oraz wyłącznie w godzinach pracy biura 
wypożyczalni przyczep MZK. 
10. Przyczepa samochodowa jest sprawna technicznie, w dobrym stanie. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi 
dotyczące stanu przedmiotu najmu Najemca obowiązany jest zgłosić Wynajmującemu w chwili odbioru 
przedmiotu najmu i powinny zostać odnotowane na protokole przekazania Najemcy przyczepy 
samochodowej. 
11. Protokół przekazania Najemcy przyczepy samochodowej, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
określa stan przedmiotu najmu w chwili oddawania go do używania Najemcy. Z chwilą wydania Najemcy 
przedmiotu najmu ryzyko utraty i uszkodzenia przechodzi na Najemcę.  
 

§ 2 

Warunki użytkowania przedmiotu najmu 

1. Najemca zobowiązuje się do korzystania z przyczepy samochodowej z należytą starannością oraz zgodnie z 
jej przeznaczeniem i właściwościami. Określone postanowieniami niniejszej umowy oraz Regulaminu wszelkie 
obowiązki dotyczące użytkowania przyczepy samochodowej MZK oraz zasad zachowania się w razie 
uszkodzenia, kolizji/wypadku, utraty (w tym kradzieży) przyczepy obciążają także osobę kierującą zespołem 
pojazdów (użytkującą wynajmowaną przyczepę MZK), przy czym Najemca odpowiada za zachowanie tej osoby 
jak za własne działania i zaniechania. 
2. Najemca oświadcza, iż osoba wskazana przez niego w komparycji niniejszej umowy jako kierująca zespołem 
pojazdów (tj. oznaczonym w komparycji niniejszej umowy pojazdem silnikowym ciągnącym wynajmowaną 
przyczepę samochodową) i uprawniona do użytkowania wynajmowanej przyczepy MZK posiada kwalifikacje i 
uprawnienia, które są niezbędne do kierowania zespołem pojazdów (pojazdu ciągnącego wraz z przyczepą). 
3. Najemca oświadcza, iż będący w jego posiadaniu opisany w komparycji niniejszej umowy pojazd silnikowy 
ciągnący wynajmowaną przyczepę samochodową posiada w całym okresie najmu ważną polisę 
ubezpieczeniową OC p.p.m. (zakład ubezpieczeń: ………………………….., numer polisy: ………………………….., ważna 
do dnia…………….) oraz ważne badania techniczne zgodne z przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym.  
4. Najemca z chwilą wydania mu przedmiotu najmu ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot najmu. 
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5. Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód powstałych w związku z ruchem zespołu pojazdów, 
tj. pojazdu silnikowego ciągnącego wynajmowaną przyczepę samochodową. 
6. 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) przestrzegania zasad eksploatacji przyczepy samochodowej przez co rozumie się zwłaszcza 

załadowanie i zabezpieczenie ładunku o masie nie przekraczającej ładowności przyczepy 
określonej w dowodzie rejestracyjnym, 

e) zabezpieczenia przyczepy samochodowej (w tym jej wyposażenia) przed kradzieżą lub 
nieuprawnionym użytkowaniem, 

f) utrzymywania przyczepy samochodowej w należytej czystości, w szczególności w razie transportu 
środków brudzących, oraz oddania Wynajmującemu czystej przyczepy w środku i na zewnątrz,  

g) usuwania lodu i śniegu z powierzchni przyczepy samochodowej każdorazowo przed rozpoczęciem 
jazdy. 

7. Nie jest dozwolone w szczególności: 
a) korzystanie przez Najemcę lub osobę użytkującą wypożyczoną przyczepę MZK z innego pojazdu 

silnikowego ciągnącego wynajmowaną przyczepę samochodową niż pojazd silnikowy określony w 
komparycji niniejszej umowy, 

b) oddawanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania pod jakimkolwiek tytułem prawnym, w 
tym w podnajem lub do bezpłatnego używania, 

c) udostępnianie przedmiotu najmu osobie innej niż osoba wymieniona w komparycji niniejszej 
umowy (wskazana przez Najemcę) jako osoba kierująca zespołem pojazdów (tj. pojazdem 
silnikowym ciągnącym określonym w komparycji umowy oraz wynajmowaną przyczepą 
samochodową), 

d) dokonywanie w przedmiocie najmu jakichkolwiek przeróbek, napraw czy innych zmian. 
8. 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. 
9. 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 44 7121419., 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. 

10. Najemca nie jest uprawniony do akceptowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wynajmującego.  
11. 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. 
12. Wynajmujący nie odpowiada za ładunek przewożony przyczepą samochodową MZK oraz jego 
zamocowanie. 
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§ 3 
Okres najmu i zasady zwrotu 

 
1. Wynajmujący oddaje Najemcy przedmiot najmu do używania na okres:  
od dnia ……………………….… od godz. …………….  
do dnia …………………………. do godz. …………….  
w zamian za określony w niniejszej umowie czynsz najmu. 
Doba najmu trwa 24 godziny i jest liczona od momentu wydania przyczepy samochodowej zgodnie z 
protokołem zdawczo-odbiorczym (protokołem przekazania Najemcy przyczepy samochodowej).  
2. Najemca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu najmu najpóźniej z upływem terminu określonego w § 3 
ust. 1 umowy. Najemca ma możliwość zwrotu przyczepy samochodowej przed upływem terminu wskazanego 
w § 3 ust. 1 umowy, jednakże wcześniejszy zwrot przedmiotu najmu nie stanowi podstawy do żądania przez 
Najemcę zwrotu części opłaty za pozostały, nie wykorzystany czas najmu.    
3. Najemca może telefonicznie (pod nr tel.: 509419569 lub 44 7121419.), 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 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. 
4. 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 44 7121419, drogą e-mailową na adres: oskp@mzktomaszow.pl lub osobiście w siedzibie MZK) 
o wystąpieniu opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu. 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 w wysokości dwukrotności (opłaty dobowej) 
stawki dobowej za najem przyczepy samochodowej, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdą kolejną 
rozpoczętą dobę bezumownego korzystania z przyczepy MZK. 
5. 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 Regulaminu, tj. w wysokości (opłaty dobowej) stawki dobowej za najem 
przyczepy samochodowej, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Wcześniejszy zwrot przedmiotu najmu 
pozostaje bez wpływu na wysokość należnej opłaty za najem, która przysługuje w pełnej wysokości w 
przypadku dokonania zwrotu przyczepy MZK przed upływem ustalonego przez Strony nowego terminu zwrotu 
przyczepy samochodowej. 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 MZK, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Czas przedłużenia najmu 
liczony jest od momentu upłynięcia terminu zwrotu przedmiotu najmu ustalonego uprzednio przez Strony. 
6. 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. 
7. Zwrot przedmiotu najmu następuje po uprzednim sprawdzeniu jego stanu przez Strony (ich przedstawicieli) 
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (protokołu zwrotu Wynajmującemu przyczepy samochodowej). 
8. Najemca na czas obowiązywania umowy otrzymuje od Wynajmującego kserokopię dowodu rejestracyjnego 
przyczepy samochodowej wraz z kserokopią odcinka potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC p.p.m., co 
Najemca niniejszym kwituje. Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu powyższe dokumenty wraz 
ze zwrotem przedmiotu najmu. 
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§ 4 

Warunki płatności 

 

1. Wynajmujący wystawia fakturę VAT lub paragon na podstawie umowy najmu zgodnie z obowiązującym 
cennikiem wskazanym w § 8 Regulaminu. Opłata za najem naliczana jest za całą dobę. Najemca zapłaci 
Wynajmującemu opłatę za korzystanie z przyczepy samochodowej w wysokości ……. zł brutto/ za 1 dobę.  
2. Najemca płaci z góry Wynajmującemu opłatę za najem przyczepy samochodowej. Najemca zobowiązany 
jest do uregulowania należności z tytułu wynajmu przyczepy samochodowej w dniu zawarcia niniejszej 
umowy, jednakże nie później niż przy odbiorze przedmiotu najmu od Wynajmującego. Czynsz najmu za okres 
wskazany w § 3 ust. 1 umowy wynosi …………. zł brutto. 
3. W przypadku zaś 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.  

 

§ 5 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Wynajmującego. 
3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze stron na osoby 
trzecie bez uzyskania uprzedniej zgody drugiej strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 
5. Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 - protokół zdawczo-odbiorczy (protokół przekazania Najemcy 
przyczepy samochodowej). 
 

      …………………………………                                                                                             …………………………………   
 
               Wynajmujący                                                                                                          Najemca  
 

 


