Regulamin Wewnętrzny Centrum Galardia
Niniejszy Regulamin Wewnętrzny dotyczy Centrum Handlowo - Usługowego w Starachowicach.
1.

Przedmiot Regulaminu Wewnętrznego

Poniższe zasady są wiążące dla wszystkich Najemców (użytkowników), którzy zobowiązują się zapewnić
przestrzeganie tych zasad przez osoby z nimi związane, w tym zwłaszcza pracowników. Zasady te
stanowią regulamin dla pomieszczeń wchodzących w skład Centrum Handlowo - Usługowego.
Poniższy Regulamin Wewnętrzny nie wpływa na ważność postanowień zawartych w umowach najmu
oraz standardach technicznych pomieszczeń, które stanowią załącznik do umów najmu.
2.

Powierzchnie wspólne wchodzące w skład Centrum Handlowo - Usługowego

Tereny powszechnego użytkowania (dalej zwane „Powierzchniami Wspólnymi”) obejmują w
szczególności:
(a)

tereny wewnętrzne oraz urządzenia ogólnie dostępne, takie jak wejścia, drzwi ewakuacyjne, hole,
korytarze, toalety, stołówki, sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe użytkowane przez
zarządzający i administracyjny personel Centrum Handlowo- Usługowego oraz pomieszczenia
zajmowane przez obsługę techniczną budynku;

(b)

tereny zewnętrzne wchodzące w skład Centrum Handlowo - Usługowego, parkingi, drogi
dojazdowe oraz inne drogi użytkowane przez Wynajmującego oraz Najemców;

(c)

inne tereny ogólnie użytkowane przez Wynajmującego oraz Najemców.

Każdy z Najemców jest uprawniony do swobodnego korzystania z Powierzchni Wspólnych zgodnie z ich
przeznaczeniem, nie naruszając praw innych Najemców oraz przestrzegając ograniczeń przewidzianych
Regulaminem Wewnętrznym.
3.
(a)

Użytkowanie Powierzchni Wspólnych
Przejścia ogólnie dostępne

Najemcy nie mogą utrudniać przejścia osobom w obrębie ogólnie dostępnych przejść. Ponadto, Najemcy
są zobowiązani do przestrzegania przepisów nakładanych przez organy władzy państwowej oraz lokalnej
w tym zakresie.
(b)

Składowanie w obrębie Powierzchni Wspólnych

W obrębie Powierzchni Wspólnych, Najemcy nie mogą w żadnym razie przechowywać rzeczy, ani
zezwalać własnemu personelowi lub personelowi firm pracujących na ich rachunek, na rozpakowywanie
lub pakowanie towarów lub sprzętu, bez względu na ich przeznaczenie handlowe, składowanie odpadów
lub śmieci, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy Centrum Handlowo - Usługowego lub
jego przedstawicieli.
Zarządca Centrum jest uprawniony do usunięcia składowanych rzeczy na koszt i ryzyko osoby, która
dokonała tegoż składowania niezgodnie z niniejszym Regulaminem Wewnętrznym, bez wcześniejszego
zawiadomienia. Najemca jest zobowiązany uzyskać zapewnienie od swych pracowników oraz
dostawców, że ich pojazdy umieszczone zostaną w czasie oraz miejscu parkowania i dostaw zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami Zarządcy Centrum Handlowo- Usługowego. Zarządca
ma prawo usunąć pojazdy zaparkowane w obrębie Powierzchni Wspólnych w miejscach do tego
nieprzeznaczonych (lub pojazdy zaparkowane na okres dłuższy niż tego wymaga rozładunek lub
dostawa).
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(c)

Szyldy sklepowe

Umieszczanie szyldów sklepowych, plakatów oraz instalacji oświetleniowych jakiegokolwiek rodzaju w
obrębie Powierzchni Wspólnych jest zakazane, chyba że uzyskano pisemne upoważnienie Zarządcy
Centrum Handlowo- Usługowego.
Szyldy sklepowe oraz plakaty, o ile zezwolono na ich umieszczenie, nie powinny naruszać ogólnej
harmonii oraz estetyki Centrum Handlowo- Usługowego.
(d)

Reklama

Zakazuje się organizowania w obrębie Powierzchni Wspólnych jakiejkolwiek wyprzedaży, zbiórki,
wydarzeń publicznych, propagowania prospektów, promocji produktów, nawet jeżeli następują one bez
opłat i wynagrodzenia, chyba że uzyskano pisemne upoważnienie Zarządcy Centrum HandlowoUsługowego do zorganizowania tego typu wydarzeń przez Najemcę.
(e)

Odpowiedzialność

Każdy z Najemców jest osobiście odpowiedzialny za szkody wyrządzone na terenie Powierzchni
Wspólnych, i z zasady, jest także odpowiedzialny za wszelkie szkodliwe następstwa będące rezultatem
błędnego użytkowania Powierzchni Wspólnych lub użytkowania niezgodnego z ich przeznaczeniem, o ile
następstwa te spowodowane są zachowaniem Najemcy lub któregkolwiek z jego pracowników.
(f)

Wózki sklepowe

Najemcy, którzy są upoważnieni do oddania wózków sklepowych do dyspozycji klientów, pobierają
opłatę za ich eksploatację i utrzymanie. Do obowiązków Najemców należy stworzenie, po uprzednim
uzgodnieniu z Zarządcą Centrum Handlowo- Usługowego, niezbędnych rozwiązań umożliwiających
instalację sprzętu zapewniającego powrót wózków na teren Powierzchni Wspólnych.
(g)

Użytkowanie Powierzchni Wspólnych

Najemca, jego pracownicy i dostawcy pozostawią wolne miejsca parkingowe w pobliżu Centrum
Handlowo- Usługowego i będą parkować swe pojazdy w miejscach specjalnie dla nich wyznaczonych
przez Zarządcę Centrum Handlowo- Usługowego.
Najemca zobowiązuje się, iż każda osoba pod jego nadzorem będzie przestrzegać tego zarządzenia.
(h)

Zwolnienie z opłat parkingowych

Parking, stanowiący część Powierzchni Wspólnych Centrum Handlowo- Usługowego, zapewnia
podstawowe usługi w ramach tegoż Centrum Handlowo-Usługowego i jest przeznaczony do użytkowania
przez klientów Centrum, a nie dla celów zarobkowych, o ile Zarządca Centrum Handlowo- Usługowego
nie postanowi inaczej.
4.

Powierzchnie zarezerwowane do wyłącznego użytkowania przez Najemców

Powierzchnie te są przeznaczone do wyłącznego użytkowania przez Najemców („Powierzchnie
Własne”). Obejmują one w szczególności części systemu lub urządzeń, nawet umieszczonych poza
poszczególnymi pomieszczeniami, służące jedynie pomieszczeniom przeznaczonym dla indywidualnego
Najemcy na podstawie umowy najmu.
Każdy z Najemców może swobodnie użytkować Powierzchnie Własne tworzące część jego
pomieszczenia, pod warunkiem, że nie będzie on zakłócał korzystania z praw innych Najemców i nie
uczyni niczego, co mogłoby naruszyć integralność budynku, wpłynąć na przeznaczenie lub
bezpieczeństwo budynku lub jego Najemców oraz że będzie przestrzegał wszelkich możliwych
ograniczeń wynikających z umowy najmu i jej załączników.
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(a)

Prace w obrębie Powierzchni Własnych.

Wszelkie prace dokonywane w obrębie Powierzchni Własnych mogą zostać podjęte wyłącznie po
zatwierdzeniu tych prac przez Zarządcę Centrum Handlowo- Usługowego. W przypadku Hipermarketu
prace będą wykonywane zgodnie z umową najmu zawartą z operatorem Hipermarketu.
Najemca będzie zobowiązany do wystąpienia w odpowiednim czasie z wnioskiem do Zarządcy Centrum
Handlowo- Usługowego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac oraz, jeśli będzie taka potrzeba,
wystąpi we własnym imieniu o uzyskanie koniecznych zezwoleń organów administracyjnych. Najemca
będzie ponadto zobowiązany do wykupienia wszelkich niezbędnych polis ubezpieczeniowych oraz
wystąpienia z wnioskiem o niezbędną kontrolę organów nadzorujących, właściwych ze względu na
przeprowadzane prace.
Zakazuje się budowy antresoli.
(b)

Przeciążenie pięter

Zabrania się umieszczania na podłogach lub ścianach jakichkolwiek przedmiotów, których ciężar
przekracza dopuszczalny limit i/lub które mogłyby naruszać stan podłóg, ścian lub sufitów, spowodować
ich pęknięcie lub zniszczenie.
Ponadto zabrania się wieszania lub mocowania jakichkolwiek ciężkich elementów na ścianach
działowych, oddzielających pomieszczenia, chyba że są to ściany nośne, a ciężar zawieszanych
elementów nie przekracza połowy dopuszczalnego ciężaru wskazanego dla danej ściany.
(c)

Utrzymanie i sprzątanie

Pomieszczenia podlegają adaptacji zgodnie z ich przeznaczeniem handlowym. W związku z tym każdy z
Najemców powinien utrzymywać sklep oraz przylegające do niego pomieszczenia w sposób zachowujący
ich odpowiedni stan oraz wygląd. Najemcy pomieszczeń wydzielonych w obrębie Powierzchni
Wspólnych powinni zapewnić sprzątanie terenów przylegających w celu zachowania odpowiedniego
handlowego wyglądu. W razie, gdy elementy ogólnie dostępne lub widoczne, przede wszystkim wejście
frontowe, rolety, dekoracje lub instalacje będą w stanie niezgodnym z ogólnym charakterem budynku,
Zarządca Centrum Handlowo- Usługowego będzie uprawniony, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu,
do dokonania remontu lub zlecenia czynności mających na celu usunięcie tegoż stanu na koszt
odpowiedzialnego Najemcy.
Ponadto otoczenie powinno być utrzymywane w nienagannym stanie. Najemca zobowiązuje się do
przestrzegania zasad ustalonych przez Zarządcę dotyczących czyszczenia, w szczególności
harmonogramu godzin oraz usuwania śmieci i innych odpadów.
Każdy Najemca zobowiązany jest do utrzymywania instalacji w należytym stanie, a ich naprawa ma
następować bez opóźnienia.
Powyższe zasady stosują się ponadto do konstrukcji i elementów sprzętu instalowanych do wyłącznego
użytkowania Najemcy, nawet jeżeli są one umieszczone poza terenem jego pomieszczenia. Dotyczy to w
szczególności wszelkich instalacji doprowadzających media do pomieszczenia Najemcy. Podobnie szyby
widoczne od frontu będą czyszczone (z dwóch stron), a ponadto, o ile to konieczne, wymienione przez
Najemcę na jego koszt (dotyczy także ram).
Zarządca Centrum Handlowo- Usługowego zastrzega sobie prawo dostępu do wszelkich ogólnych
instalacji technicznych na terenach zajętych przez Najemcę. Do obowiązków Najemcy należy
zapewnienie stałego dostępu do wspomnianych instalacji, w przeciwnym przypadku Najemca nie będzie
miał prawa do żądania naprawy lub wymiany tych elementów, które ulegną zniszczeniu (np. podwieszane
sufity, podwójne ściany) wskutek prób uzyskania dostępu do tych instalacji.
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(d)

Usuwanie odpadów

Zakazane jest składowanie w obrębie Powierzchni Wspólnych, z wyjątkiem miejsc specjalnie do tego
przeznaczonych. Najemcy zobowiązani są do składowania wszystkich odpadów w obrębie miejsc do tego
przeznaczonych (włączając takie odpady jak opakowania, puste lub przetworzone), zgodnie z zasadami
ustalonymi przez Zarządcę Centrum Handlowo-Usługowego, który będzie odpowiedzialny za ich
usunięcie. Jednakże nietypowe i specjalne odpady takie jak palety, skrzynie, kraty, meble, elementy
budynku, kawałki metali, elementy wystaw, gruz, zostaną usunięte poza teren Centrum przez właściwych
Najemców.
Zakazuje się palenia odpadów na terenie budynków lub gruntów należących do Centrum HandlowoUsługowego.
Zarządca Centrum Handlowo-Usługowego zleci swoim pracownikom lub firmom usunięcie odpadów.
W razie, gdy Zarządca Centrum Handlowo-Usługowego zorganizuje usunięcie elementów elektrycznych
jakiegokolwiek rodzaju, Najemca produkujący lub zbywający tego rodzaju artykuły zobowiązuje się
przestrzegać zasad ustalonych w Centrum oraz pokryć koszty z tym związane.
(e)

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Każdy Najemca wyposaży własne pomieszczenia w instalacje wchodzące w skład centralnego systemu
przeciwpożarowego, gaśnice oraz, o ile to konieczne, hydranty jak również wszelkie inne urządzenia
przewidziane przez Zarząd Centrum lub obowiązujące przepisy. Instalacje spryskujące powinny
odpowiadać obowiązującym przepisom.
Wyraźnie zakazuje się wprowadzania lub przechowywania na terenie Centrum towarów mogących
zaprószyć ogień lub środków wybuchowych (kanistrów, palnych kanistrów na gaz, środków
wybuchowych, amunicji etc.), z wyjątkiem towarów tego typu przeznaczonych do sprzedaży.
Instalacje przeciwpożarowe umieszczone zostaną w miejscu dostępnym i widocznym. Ponadto, każdy
Najemca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów oraz instrukcji
wydanych przez Zarządcę Centrum Handlowo- Usługowego.
Najemcy, którzy dysponują w obrębie swych pomieszczeń instalacjami spryskującymi lub wężami
przeciwpożarowymi, powinni zabezpieczyć je w miejscu łatwo dostępnym, jeśli to konieczne, dla osób
zapewniających ochronę budynku.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji spryskujących, zabrania się
przechowywania jakichkolwiek towarów powyżej 60 cm, w bezpośredniej bliskości z urządzeniem
spryskującym. Ponadto, maksymalna wysokość składowania na terenie sklepów powinna odpowiadać
obowiązującym przepisom i ograniczeniom nakładanym przez ubezpieczyciela.
Najemcy zobowiązani są przechowywać gaśnice gotowe do natychmiastowego użytku.
W ramach wypełniania swych obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego na
terenie Centrum, Zarządca jest uprawniony do dokonywania kontroli wewnętrznych pomieszczeń lub
zlecenia takiej kontroli wyspecjalizowanej firmie. Dotyczy to między innymi kontroli instalacji
spryskujących oraz tablic wskazujących poziom ciśnienia w gaśnicach.
(f)

Przepisy

Każdy Najemca zobowiązuje się do prowadzenia swej działalności zgodnie z wszelkimi przepisami, jak
również instrukcjami nakładanymi przez organy administracyjne oraz policję.
Każdy Najemca ureguluje w szczególności wszelkie opłaty i zobowiązania wobec władz komunalnych,
policji oraz zarządu dróg. Dodatkowo Najemca zobowiązuje się do przestrzegania zasad zwyczajowo
przyjętych w obrocie handlowym.
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(g)

Godziny otwarcia

Każdy Najemca zobowiązuje się do zapewnienia nieustannego otwarcia swego sklepu w godzinach
otwarcia Centrum Handlowego, określonych przez Zarządcę Centrum Handlowo- Usługowego.
Pomieszczenia sklepowe oraz witryny sklepowe muszą być zaopatrzone w odpowiednią ilość towarów.
Najemca zatrudni ponadto odpowiednią ilość wykwalifikowanego personelu, obecnego na terenie sklepu.
Sklepy będą otwarte 12 miesięcy w roku, bez względu na sezon wakacyjny, od poniedziałku do niedzieli,
z wyjątkiem świąt. Najemcy nie mogą zamykać sklepów nawet tymczasowo, bez uprzedniej pisemnej
zgody ze strony Zarządcy Centrum Handlowo- Usługowego.
Godziny otwarcia sklepu ustalone zostaną szczegółowo przez Wynajmującego i powinny być
przestrzegane przez pozostałych Najemców Centrum Handlowo- Usługowego. Kara za nieprzestrzeganie
tych instrukcji wynosi 7,5 EURO za metr kwadratowy za dzień i będzie naliczana i pobierana przez
Wynajmującego.
Godziny, w jakich personel będzie miał dostęp do pomieszczeń w celu przygotowania się na otwarcie
sklepu będą przedmiotem ustaleń Zarządcy Centrum Handlowo- Usługowego, z wyjątkiem
Hipermarketu.
W godzinach otwarcia Centrum Handlowo-Usługowego sklepy będą oświetlone, ogrzewane,
wentylowane zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów.
Masowe wyprzedaże, likwidacje w związku z inwentaryzacją, sprzedaże aukcyjne, w tym te na mocy
orzeczenia sądowego, wymagają zgody Zarządcy Centrum Handlowo- Usługowego. Jakiekolwiek
wyprzedaże adresowane do ogólnej klienteli i mające na celu zachęcenie klientów do zakupu poprzez
ofertę sprzedaży po niższej cenie, wpływają niekorzystnie na wizerunek Centrum Handlowo-Usługowego
i są zakazane, o ile nie zostały uzgodnione z Wynajmującym.
Każdy Najemca zobowiązany jest dokonywać czynności w zakresie własnej działalności handlowej bez
uszczerbku dla spokoju innych Najemców, odpowiedniego stanu Centrum Handlowo-Usługowego, jego
odpowiedniego wyglądu oraz funkcjonowania. Najemca ponosi indywidualnie odpowiedzialność za
wszelkie szkody lub naruszenia spowodowane swoją działalnością.
Najemca powstrzyma się od kierowania do Zarządcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszeń przez
osoby trzecie, sąsiadujących Najemców lub innych Najemców, kierując swe roszczenia bezpośrednio do
osób odpowiedzialnych za owe naruszenie.
Każdy Najemca zobowiązuje się prowadzić działalność zgodnie z ogólnymi zasadami współżycia i
zaniecha wszelkich naruszeń dóbr osobistych oraz własności osób trzecich, jak również naruszeń
towarów osób trzecich. W razie naruszenia tych zobowiązań, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia
umowy najmu Najemcy.
(h)

Wpływ hałasów, zapachów i innych czynników

Najemcom zabrania się instalowania sprzętu, którego funkcjonowanie mogłoby naruszać prawa
pozostałych Najemców. Dotyczy to w szczególności użycia radioodbiorników, magnetofonów,
głośników, zestawów telewizyjnych etc., które słyszalne będą poza pomieszczeniem Najemcy.
Zabrania się dostarczania jakichkolwiek materiałów niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia,
wydających zapachy oraz łatwopalnych, zgodnie z zakazami zawartymi w przepisach oraz wskazówkach
ochrony budynku, jak i regulaminie ubezpieczyciela Centrum Handlowo- Usługowego.
Zakazane jest gotowanie w Centrum Handlowo - Usługowym, z wyjątkiem miejsc do tego
przeznaczonych i przystosowanych.
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Zakazuje się ponadto wprowadzania zwierząt, wyłączając zwierzęta przeznaczone na sprzedaż oraz psy
służb ochrony budynku.
(i)

Wprowadzanie się i wyprowadzanie.

Wprowadzanie się i wyprowadzenie się Najemców z pomieszczeń jest dozwolone w dniach i godzinach
ustalonych przez Zarządcę Centrum Handlowo-Usługowego i wymaga zawiadomienia z
piętnastodniowym wyprzedzeniem.
(j)

Reklama

Najemca zobowiązany jest uwidocznić nazwę, logo oraz adres Centrum Handlowo- Usługowego, na
wszelkich materiałach reklamowych na zewnątrz i wewnątrz Centrum.
(k)

Oznaczenia sklepowe

Umiejscowienie, rozmiary, projekty, w szczególności wygląd graficzny oznaczeń sklepowych oraz
innych materiałów reklamowych widocznych z zewnątrz lub wnętrza kompleksu handlowego muszą być
zatwierdzone przez Zarządcę Centrum Handlowo - Usługowego. Ponadto muszą być one zgodne z ogólną
estetyką Centrum Handlowo - Usługowego.
Umieszczanie w witrynach sklepowych plakatów lub napisów wymaga zgody Zarządcy Centrum
Handlowo - Usługowego. Jakikolwiek znak, napis lub plakat umieszczony niezgodnie z Regulaminem
Wewnętrznym zostanie usunięty na wezwanie Zarządcy. W przeciwnym razie zostanie usunięty na koszt
i ryzyko podmiotu naruszającego niniejszy Regulamin.
(l)

Instalacje antenowe

Samodzielne instalacje antenowe poza wynajmowanymi pomieszczeniami mogą być dokonywane
wyłącznie po wyrażeniu na to pisemnej zgody Zarządcy Centrum Handlowo- Usługowego.
(m)

Elektryczność

Jakikolwiek wzrost ilości energii elektrycznej zamówionej przez Najemcę może nastąpić wyłącznie po
uprzedniej zgodzie Zarządcy Centrum Handlowo-Usługowego.
Zaleca się nie wyłączać zasilania wieczorem ze względu na samodzielne zasilanie dla oświetlenia
nocnego, które może ulec awarii wskutek częstego wyłączania i włączania zasilania.
(n)

Zabezpieczenia antywłamaniowe

Zarząd Centrum Handlowo- Usługowego nie odpowiada za ochronę terenów sklepowych przed
kradzieżą. Do obowiązków Najemcy należy zapewnienie pomieszczeniom odpowiedniej ochrony przed
włamaniem i kradzieżą w czasie zamknięcia Centrum Handlowo-Usługowego.
Zarządca nie przechowuje kluczy do oddzielnych pomieszczeń ani nie duplikuje kluczy do skrytek
pocztowych Najemców.
Najemcy nie mogą sprzeciwić się czynnościom dokonywanym przez służby ochrony, które są
uprawnione (wyłącznie w razie alarmu pożarowego) do wejścia na tereny prywatne, nawet w wypadku
nieobecności ich użytkowników w celu zabezpieczenia budynku.
(o)

Ogrzewanie-chłodzenie

Temperatura w pomieszczeniach Najemców, w czasie godzin otwarcia Centrum, będzie odpowiadać
temperaturze Powierzchni Wspólnych Centrum i ma być utrzymywana przez własny sprzęt Najemców.
W tym celu:
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niezbędne jest utrzymanie oraz kontrola systemów napowietrzających; Najemca powinien
podpisać odpowiednią umowę zlecającą usługi w tym zakresie,



co najmniej raz na dwa miesiące Najemca powinien przeprowadzić czyszczenie lub wymianę
filtrów urządzeń napowietrzających,



jakakolwiek zmiana wewnętrznego wyglądu pomieszczeń lub instalacji skutkująca zmianą
równowagi temperatury na terenie Centrum wymaga uzyskania zgody Zarządcy, który może
przywrócić temperaturę do odpowiedniego stanu na koszt właściwego Najemcy,



zakazane jest pozostawianie otwartych drzwi wejściowych przylegających do zewnętrznych
pomieszczeń ocieplanych bądź chłodzonych, w okresie gdy nie dokonuje się wentylacji.

(p)

Ubezpieczenia

Najemca zobowiązuje się do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami
umów najmu (a w przypadku robót, dodatkowych wymaganych ubezpieczeń, patrz § 4 powyżej).
5.

Zmiany

Powyższy Regulamin Wewnętrzny może być zmieniony wyłącznie przez Wynajmującego według jego
uznania.
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