
Czynszu  

zł/m
2                 

(brutto)

Media                 

zł/m
2               

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

1
Szkoła Jazdy ,, AUTO 

FAN "

zajęcia z zakresu prawa 

jazdy

1.09.2019 - 

31.08.2020
sala lekcyjna 26m² 528,90 zł najem

czynsz i media 

wliczone zostały w 

opłatę miesięczną

2
P. Anna Sałatyńska  S-   

MASTER 

zajęcia taneczne - w 

czasie trwania zajęć ( 

dzieci szkolne  - zajęcia 

dodatkowe)

15.09.2019 - 

20.06.2020
sala baletowa 81m² 27,06 zł najem

czynsz i media 

wliczone zostały w 

opłatę miesięczną 

3

Małopolski Klub 

Sportowy ,, KOYAMA 

" p. Waldemar Osika

zajęcia sportowe  - 

karate

1.09.2019 - 

20.06.2020

  sala 

gimnastyczna 
244m² 110,70 zł najem

czynsz i media 

wliczone zostały w 

stawkę godzinową

4 p. Barbara Żak 

sklepik szkolny - 

prowadzony w czasie 

zajęć szkolnych 

1.09.2019 - 

30.06.2020

pomieszczenie 

gospodarcze 
26m² 492,00 zł najem

czynsz i media 

wliczone zostały w 

opłatę miesięczną 

5
Studio Wola 

Duchacka

zajęcia rekreacyjno - 

sportowe

1.09.2019 - 

30.06.2020

  sala 

gimnastyczna 
244m² 110,70 zł najem

czynsz i media 

wliczone zostały w 

stawkę godzinową

6

Krakowska Szkoła 

Sportu - 

stowarzyszenie kultury 

fizycznej SKF/105

zajęcia sportowe  - 

hapkido

01.09.6019 - 

20.06.2020
sala gimnastyczna 244m² 110,70 zł najem

czynsz i media 

wliczone zostały w 

stawkę godzinową

7
p. Piotr Węglarz ,, 

ARS DIVINA "

zajęcia edukacyjne ( 

nauka gry na 

instrumentach ) 

1.10.2019 - 

20.06.2020
sala lekcyjna 26m² 270,60 zł najem

czynsz i media 

wliczone zostały w 

opłatę miesięczną 

8 BOMAR 2 
Reklama wewnętrzna ( 

wyposażenie łazienek

1.09.2019 - 

30.06.2020
sala lekcyjna 81m² 664.20 zł najem

czynsz i media 

wliczone zostały w 

opłatę miesięczną

9 Firma,,  CITY" 
działalność reklamowa - 

reklama zewnętrzna 

1.09.2019 - 

31.08.2020

część terenu przy 

szkole
492,00 zł najem

10
,, PERŁA " Irena  

Lenik - Maj 

zajęcia rekreacyjno - 

sportowe

1.09.2019 - 

30.06.2020

część sali 

gimnastycznej 
81m² 61,50 zł najem

czynsz i media 

wliczone zostały w 

stawkę godzinową

11
F.P.H.U SMAK 

POLSKI

prowadzenie kuchni w 

godzinach otwarcia 

szkoły ( dzieci SP z OI 

1.09.2019 - 

30.06.2020

pomieszczenia 

kuchenne
238m² 5 596,50 zł najem ajent

12
Szachowe 

Stowarzyszenie 

prowadzenie 

dodatkowych  zajęć 

szachowych - 

dodatkowych 

1.10.2019 - 

31.05.2020
sala lekcyjna 61m² 24,60 zł najem

czynsz i media 

wliczone zostały w 

stawkę godzinową 

13

Szkoła Języka 

Angielskiego ,, WORD 

''

prowadzenie 

dodatkowych  zajęć z 

języka obcego

1.11.2019- 

20.06.2020
sala lekcyjna 61 m² 18,45 zł najem

czynsz i media 

wliczone zostały w 

stawkę godzinową 

14

p. Plesiński  Witold 

WLK Klub Sportowy 

Krakus

zajęcia sportowe 
1.11 2019 - 

30.03.2020
sala gimnastyczna 244 m² 110,70 zł najem

czynsz i media 

zostały wliczone w 

stawkę godzinową 

15 p. Makieła Ewa 
zajęcia korekcyjno- 

ruchowe

1.10.2019 - 

20.06.2020
sala gimnastyczna 244 61,50 zł najem

czynsz i media 

zostały wliczone w 

stawkę godzinową 

16

F.H.U.BML 

Chłodnictwo i 

Klimatyzacja 

parkowanie 2 - ch 

samochodów 

dostawczych 

1.08.2019 - 

31.07.2020 
miejsce postojowe 61,50 zł najem

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

Rodzaj 

umowy
5) Uwagi

Załącznik nr 1  do Regulaminu wynajmu pomieszczeń szkolnych i dzierżawypowierzchni w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  nr 162 - stawki opłat  za 

wynajem IX- 2019 - VIII 2020 r.
Stawka

3)                                   

za m
2    

L.p

.

Nazwa podmiotu z 

którym została 

zawarta umowa 

Zakres wynajmu, 

dzierżawy, użyczenia 
1) 

Czas trwania 

umowy

Określenie 

sposobu  

udostępnienia 
2)

Udostępnion

a  

powierzchnia  

w m
2

Opłata 

miesięczn

a zł/m-c      

(brutto)

Stawka za 

godzinę
4)  

(brutto)


