
 
 

 
 

Zasady najmu pomieszczeń Barbary 
znajdujących się w posiadaniu Strefy Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu 

 
1. Najemca zobowiązany jest używać przedmiot najmu z należytą starannością oraz zgodnie z jego 

gospodarczym przeznaczeniem, przy zachowaniu obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, 
sanitarnych i ochrony środowiska, wyłącznie w celu określonym w umowie najmu lub wniosku o najem 
pomieszczenia. 

2. Zmiana sposobu używania przedmiotu najmu wymaga pisemnej zgody Strefy Kultury Wrocław z siedzibą 
we Wrocławiu (,,Wynajmującego”).  

3. Wynajmującemu przysługuje prawo kontroli sposobu używania przedmiotu najmu przez Najemcę w 
przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przedmiot najmu jest wykorzystywany w sposób sprzeczny z 
postanowieniami niniejszych Zasad, z obowiązującym prawem lub zasadami bezpieczeństwa. Najemca ma 
obowiązek udostępnić Wynajmującemu przedmiot najmu w celu przeprowadzenia ww. kontroli oraz w 
celu przeprowadzenia doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia technicznego przedmiotu najmu. 

4. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego oddać przedmiotu najmu osobom trzecim w 
podnajem lub w bezpłatne używanie.  

5. Najemca jest zobowiązany do utrzymania przedmiotu najmu w czystości oraz w porządku, jak również do 
wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie niezbędnych bieżących napraw koniecznych dla 
utrzymania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.  

6. W trakcie trwania najmu wszelkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu, w tym również prace 
adaptacyjne i remontowe, Najemca może wykonywać wyłącznie za pisemną zgodą Wynajmującego. W 
przypadku naruszenia przez Najemcę powyższej zasady Najemca będzie zobowiązany do przywrócenia 
stanu poprzedniego przedmiotu najmu w terminie wskazanym przez Wynajmującego.  

7. Jeżeli w czasie trwania najmu zajdzie potrzeba wykonania napraw przedmiotu najmu, które obciążają Wy-
najmującego, Najemca będzie zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz 
udostępnić Wynajmującemu przedmiot najmu w celu wykonania naprawy, pod rygorem 
odpowiedzialności Najemcy za szkody wynikłe z naruszenia przez Najemcę powyższego obowiązku.  

8. Przez cały okres najmu Najemca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie działalności prowadzonej w przedmiocie najmu.  

9. Po zakończeniu najmu Najemca jest zobowiązany zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie nie-
pogorszonym poza normalny stopień zużycia wynikający z prawidłowej eksploatacji.  

10. W przypadku opóźnienia Najemcy w zwrocie przedmiotu najmu Wynajmujący jest uprawniony do 
obciążenia Najemcy karą umowną w wysokości równowartość stawki godzinowej najmu netto 
zastosowanej w umowie z danym Najemcą za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. W przypadku 
poniesienia przez Wynajmującego szkody przewyższającej kwotę należnej kary umownej Wynajmujący 
będzie uprawniony dochodzić od Najemcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy najmu najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia 
najmu Najemca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości 50% 
wartości ustalonego czynszu najmu. 

12. Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku gdy Najemca w sposób rażący będzie naruszać postanowienia niniejszych Zasad, w 
szczególności gdy Najemca oddał przedmiot najmu osobom trzecim w podnajem lub w bezpłatne 
używanie, zmienił przeznaczenie przedmiotu najmu bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego albo 
dopuścił w trakcie najmu do obecności większej liczby osób niż wskazana w punkcie 15 niniejszych Zasad.  
 



 
 

 
 

13. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego Najemca nie może przenieść na osobę trzecią swoich 
praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy najmu.  

14. Maksymalna liczba osób biorących udział w wydarzeniu, na potrzeby którego zawarto umowę najmu, 
wynosi: 

a) sala kultura – 100 osób, 
b) sala konferencyjna – 20 osób, 
c) sala warsztatowa – 25 osób. 
d) sala czytelnia – 50 osób. 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

 


