
                       Zarządzenie nr 5/2018
                           Dyrektora Centrum Sztuki w Oławie

                                                            z dnia 09.05.2018r.
                  w sprawie ustalenia zasad i stawek za wynajem pomieszczeń i sprzętu                 

Centrum Sztuki w Oławie 

Na podstawie art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i powadzeniu działalności
kulturalnej ( Dz.U. z 16 kwietnia  2012r. , poz. 406  ) oraz § 8 pkt. 1 i 2 Statutu Centrum Sztuki w Oławie,
nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Oławie  Nr LI/323/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. 

               
                                     Zarządza się, co następuje :

§ 1
1. Wynajem pomieszczeń użytkowych Centrum Sztuki w Oławie odbywa się odpłatnie.
2. Odpłatność za wynajem pomieszczeń stanowi dochód Centrum Sztuki w Oławie.

        § 2
Zezwolenie na wynajem pomieszczeń wydaje Dyrektor  lub osoba przez niego upoważniona zawierając 
umowę najmu, określającą warunki najmu, która stanowi załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

        § 3

Opłatę za wynajem pobiera się na podstawie poniższego cennika.

CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE - wynajem pomieszczeń

 filia nr 1 - Ośrodek Współpracy Europejskiej ODRA, ul. Młyńska 3

Sala widowiskowo-
kinowa

Wynajem komercyjny dla teatrów,   
impresariatów, organizatorów 
prywatnych, prywatne seanse kinowe 
/imprezy biletowane
(stawka za wydarzenie lub godzinę )

Wynajem komercyjny na spotkania, 
szkolenia, konferencje
 (stawka za 1 godz./dzienna)

Sala wielofunkcyjna 
(widowiskowa) + 
garderoby

  700,00 PLN - stawka godzinowa
1500,00 PLN- spektakl, koncert
(do 4 godz. - montaż, demontaż, 
występ)
 

600,00 PLN – stawka godzinowa
1200,00 PLN – stawka za wydarzenie 
(do 3 godzin)

 

3.000,00 PLN– stawka dzienna (powyżej 4 godzin)

Sala konferencyjna 1
(I piętro)

  150,00 PLN – stawka godzinowa

Sala konferencyjna 2
 (II piętro)

               100,00 PLN – stawka godzinowa

filia nr 2 - Ośrodek Kultury, ul. 11 Listopada 27

Wynajem komercyjny dla teatrów,   
impresariatów, organizatorów prywatnych 
/imprezy biletowane (stawka za spektakl, 
koncert, inny występ lub godzinę.)

Wynajem komercyjny na 
zebrania, szkolenia, prezentacje,
kiermasze (stawka za 1 godz.)

1 Sala konferencyjna 
(parter)

100,00 zł.



2 Sala wykładowa (I 
piętro)

50,00 zł.

3 Sala widowiskowa + 
garderoby

400,00 PLN – spektakl/koncert dla dzieci
           600,00 PLN –spektakl/koncert

dla dorosłych /do 3 godzin/

200,00 zł.

4 Sala baletowa 40, 00 PLN/godz. -
5 Klub skrzydlatych 70,00 PLN/ godz. 70,00 zł.

Wynajem sprzętu - Centrum Sztuki w Oławie

1 Nagłośnienie wraz z 
obsługą (opłata za 1 
godz.)

150,00 PLN

1 Nagłośnienie bez obsługi
(opłata za 1 godz.) 100,00 PLN

*Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT w ustawowej wysokości.

                                                    § 4
                                                                                
Odpłatność z tytułu najmu pomieszczeń obejmuje koszt zużycia mediów, udostępnienia sprzętów i mebli 
oraz urządzeń nagłaśniających i multimedialnych stanowiących wyposażenie lokalu.

                                                                                    § 5
1. Najemca jest obowiązany do przestrzegania  wewnętrznych regulaminów Centrum Sztuki w Oławie i 
przepisów ppoż. i bhp.
2. Charakter najmu pomieszczeń nie może kolidować z działalnością statutową Centrum Sztuki w Oławie.
                                                                 

                                                                                    § 6
1. Nieodpłatnie udostępnia się pomieszczenia wymienione w tabeli w §3  na:
a) ogólnodostępne spotkania i uroczystości organizowane przez władze miasta Oława na rzecz lokalnej 
społeczności, 
b) ogólnodostępne uroczystości i wydarzenia kulturalne (również charytatywne) organizowane przez osoby 
prywatne, lokalne organizacje społeczne oraz szkoły i inne instytucje publiczne działające w lokalnym 
środowisku.

    
                                                                                    § 7
1. Centrum Sztuki w Oławie ze swojej strony reguluje comiesięczną opłatę składek na rzecz ZAIKS z tytułu 
mechanicznego odtwarzania utworów.
2. Opłata składek ZAIKS z tytułu odtwarzania utworów na żywo spoczywa na Najemcy bądź Organizatorze 
przedsięwzięcia kulturalnego, któremu Centrum Sztuki udostępniło nieodpłatnie bądź odpłatnie lokal.

                                                                                    § 8
1. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny Dyrektor może wyrazić zgodę na obniżenie kosztów 
najmu lokalu przez NAJEMCĘ.
2. W przypadku wynajęcia jednego z pomieszczeń Centrum Sztuki w Oławie na inne imprezy niż te 
wymienione w §3 cena jest  uzależniona od wielkości i charakteru najmu, a stawka jest ustalana 
indywidualnie z dyrektorem Centrum Sztuki w Oławie.

                   



§ 9

Z dniem 9.05.2018r. traci moc Zarządzenie nr 11/2014 z dnia. 3.11.2014r.  I Zarządzenie nr 12/2015              
z dnia   1.09.2015r.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Anna Ślipko
Dyrektor Centrum Sztuki w Oławie
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