
Czynszu  

zł/m2                 

(brutto)

Media                 

zł/m2               

(brutto)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
ZHR Okręg Małopolski Szczep 
Arkona

Harcówka
01.09.2022-
31.08.2027

wyłączna dyspozycja 50 0,00 zł użyczenie

2
NZOZ Przychodnia Salwatorska 
Sp. z o.o.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i 
pomocy przedlekarskiej

01.09.2021 - 
31.08.2026

wg.harmonogramu 9,15 0,00 zł użyczenie

3 osoba fizyczna Stanowisko postojowe
01.06.2021-
30.04.2024

poniedziałek-piątek w czasie pracy 
szkoły 15 123,00 zł najem

4 Ewa Cholewińska-Ptak "McSmak"Pomieszczenia kuchenne
01.07.2022-
31.08.2027

wyłączna dyspozycja 81,5 wg licznika 893,18 zł najem

5 osoba fizyczna Stanowisko postojowe
01.12.2021-
30.11.2026

poniedziałek-piątek w czasie pracy 
szkoły 123,00 zł

6 osoba fizyczna Stanowisko postojowe
01.10.2019-
30.09.2023

poniedziałek-piątek w czasie pracy 
szkoły 15 123,00 zł najem

7 osoba fizyczna Stanowisko postojowe
01.10.2020-
30.09.2023

poniedziałek-piątek w czasie pracy 
szkoły 15 123,00 zł najem 

8 osoba fizyczna Stanowisko postojowe
01.02.2021-
31.01.2024

poniedziałek-piątek w czasie pracy 
szkoły 15 123,00 zł najem

9 osoba fizyczna Stanowisko postojowe
01.11.2019-
31.10.2022

poniedziałek-piątek w czasie pracy 
szkoły 15 123,00 zł najem,

10 osoba fizyczna Stanowisko postojowe
01.05.2022-
30.04.2027

poniedziałek-piątek w czasie pracy 
szkoły 15 123,00 zł najem,

11 osoba fizyczna Stanowisko postojowe
01.05.2020-
28.02.2023

poniedziałek-piątek w czasie pracy 
szkoły 15 123,00 zł najem,

12 osoba fizyczna Stanowisko postojowe
01.06.2021-
31.05.2024

poniedziałek-piątek w czasie pracy 
szkoły 15 123,00 zł najem,

13 osoba fizyczna Stanowisko postojowe
01.03.2022-
31.12.2026

poniedziałek-piątek w czasie pracy 
szkoły 15 123,00 zł najem rozwiązana 30.09.2020

14 osoba fizyczna Stanowisko postojowe
01.01.2022-
31.12.2026

poniedziałek-piątek w czasie pracy 
szkoły 15 123,00 zł najem

15 osoba fizyczna Stanowisko postojowe
01.01.2022-
31.12.2026

poniedziałek-piątek w czasie pracy 
szkoły 15 123,00 zł najem

16 osoba fizyczna Stanowisko postojowe
01.09.2022-
31.08.2027

poniedziałek-piątek w czasie pracy 
szkoły 15 123,00 zł najem

17 osoba fizyczna Stanowisko postojowe
01.01.2022-
31.12.2026

poniedziałek-piątek w czasie pracy 
szkoły 15 123,00 zł najem

18 osoba fizyczna Stanowisko postojowe
01.09.2022-
31.08.2027

poniedziałek-piątek w czasie pracy 
szkoły 15 123,00 zł najem

19 MKS Cracovia S.S.A. Boisko wielofunkcyjne
11.05.2020 - 
31.03.2023

wg umowy poniedziałek, 
piątek

698 18,45 zł najem

20 Paweł Demkiewicz Contra-Vend Powierzchnia korytarza
01.09.2020-
01.08.2023

wyłączna dyspozycja 2 123,00 zł najem

21 osoba fizyczna Sala gimnastyczna
01.09.2022 - 
29.06.2022

wg umowy poniedziałek, 
czwartek

242 3,69zł/godz.(brutto) 73,80 zł najem

30 osoba fizyczna Sala gimnastyczna
06.09.2022 - 
27.09.2022

wg harmnogramu wtorek 242 3,69zł/godz.(brutto) 73,80 zł najem

1)  
2)

3) sale lekcyjne, pracownie, sala gimnastyczna, korytarz szkolny, boisko, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie w przyziemiu, miejsce parkingowe itd.
4) ile dni w tygodniu lub ile godzin w tygodniu
5) przy udostępnianiu na stałe

przy udostępnianiu na godziny
najem, dzierżawa czy użyczenie

Zakres wynajmu, 

dzierżawy, użyczenia 1) 
Czas trwania 

umowy
Określenie sposobu  

udostępnienia 2)

Udostępniona  
powierzchnia          

w m2

Rodzaj 

umowy5) Uwagi

Wykaz aktualnie  zawartych i obowiązujących umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń  wrzesien 2022

L.p.
Nazwa podmiotu z którym 

została zawarta umowa 

Stawka3)                                    za Stawka za 

godzinę4)  

(brutto)

Opłata 
miesięczna 

zł/m-c      
(brutto)


