
 
WYKAZ 

pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem 
 
 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej                            
w Młochowie działający z upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem: 
 

 

LP POŁOŻENIE 
NIERUCHOMO ŚCI  

NR EW. 
DZIAŁKI  

POWIERZCHNIA 
DZIAŁKI  

POWIERZCHNIA 
WYNAJMOWANEGO 

POMIESZCZENIA/ 
PRZEDMIOT NAJMU  

NR KSIĘGI 
WIECZYSTEJ 

NIERUCHOMO ŚCI  

PRZEZNACZENIE 
POMIESZCZEŃ      

I SPOSÓB 
UŻYTKOWANIA  

PRZEZNACZENIE         
W PLANIE 

ZAGOSPODARO-
WANIA  

WYSOKOŚĆ OPŁATY, 
TERMINY 

WNOSZENIA OPŁAT 
 

OKRES 
OBOWIĄZYWANIA 

UMOWY  

1. 
SP Młochów  

ul. Mazowiecka 46 
 

83 0,77 ha 
Sala dydaktyczna 
o pow. 32,83 m2 WA1P/00074408/6 

Zajęcia 
dydaktyczne 
poniedziałek, 
godz. 12.40-

15.50 
wtorek, godz. 
12.40-14.45, 
środa, godz. 
12.40-13.40 

1 UO –  
usługi oświaty 

5 zł brutto za jedną 
godzinę realizacji 

przedmiotu umowy;  
Czynsz płatny z dołu 

po miesiącu 
przeprowadzonych 
zajęć na podstawie 

harmonogramu zajęć 
i wystawionej przez 

Wynajmującego 
faktury   

03.01.2017r.- 
14.06.2017 

2. 
SP Młochów  

ul. Mazowiecka 46 
 

83 0,77 ha 
Sala dydaktyczna 
o pow. 41,82 m2 WA1P/00074408/6 

Zajęcia 
dydaktyczne 
środa, godz. 
13.45-15.15 

 

1 UO –  
usługi oświaty 

5 zł brutto za jedną 
godzinę realizacji 

przedmiotu umowy;  
Czynsz płatny z dołu 

po miesiącu 
przeprowadzonych 
zajęć na podstawie 

harmonogramu zajęć 
i wystawionej przez 

Wynajmującego 
faktury   

03.01.2017r.- 
14.06.2017 



3. 
SP Młochów  

ul. Mazowiecka 46 
 

83 0,77 ha 
Sala dydaktyczna 
o pow. 42,33 m2 WA1P/00074408/6 

Zajęcia sportowe 
wtorek w godz. 

14.30-15.30 

1 UO –  
usługi oświaty 

5 zł brutto za jedną 
godzinę realizacji 

przedmiotu umowy;  
Czynsz płatny z dołu 

po miesiącu 
przeprowadzonych 
zajęć na podstawie 

harmonogramu zajęć 
i wystawionej przez 

Wynajmującego 
faktury   

05.01.2017r.- 
13.06.2017 

4. 
SP Młochów  

ul. Mazowiecka 46 
 

83 0,77 ha 
Sala dydaktyczna 
o pow. 27,42 m2 WA1P/00074408/6 

Zajęcia integracji 
sensorycznej 
środa w godz. 
14.30-17.30 

czwartek w godz.  
14:30 – 15.30 

 

1 UO –  
usługi oświaty 

10 zł brutto za jedną 
godzinę realizacji 

przedmiotu umowy;  
Czynsz płatny z dołu 

po miesiącu 
przeprowadzonych 
zajęć na podstawie 

harmonogramu zajęć 
i wystawionej przez 

Wynajmującego 
faktury   

04.01.2017r.- 
15.06.2017 

5. 
SP Młochów  

ul. Mazowiecka 46 
 

83 0,77 ha 
Sala dydaktyczna 
o pow. 41,82 m2 WA1P/00074408/6 

Zajęcia 
dydaktyczne 

poniedziałek, w 
godz. 12.40-
13.25, środa      

w godz. 12.40-
13.25 

 

1 UO –  
usługi oświaty 

5 zł brutto za jedną 
godzinę realizacji 

przedmiotu umowy;  
Czynsz płatny z dołu 

po miesiącu 
przeprowadzonych 
zajęć na podstawie 

harmonogramu zajęć 
i wystawionej przez 

Wynajmującego 
faktury   

09.01.2017r.- 
12.06.2017 



6. 
SP Młochów  

ul. Mazowiecka 46 
 

83 0,77 ha 
Sala dydaktyczna 
o pow. 32,83 m2 WA1P/00074408/6 

Zajęcia 
dydaktyczne 

wtorek w godz. 
11.50-12.35 

 

1 UO –  
usługi oświaty 

5 zł brutto za jedną 
godzinę realizacji 

przedmiotu umowy;  
Czynsz płatny z dołu 

po miesiącu 
przeprowadzonych 
zajęć na podstawie 

harmonogramu zajęć 
i wystawionej przez 

Wynajmującego 
faktury   

03.01.2017r.- 
13.06.2017 

7. 
SP Młochów  

ul. Mazowiecka 46 
 

83 0,77 ha 
Sala dydaktyczna 
o pow. 42,33 m2 WA1P/00074408/6 

Zajęcia 
dydaktyczne 

poniedziałek w 
godz. 13.30-

14.15, środa, w 
godz. 13.30-

14.15 
 

1 UO –  
usługi oświaty 

5 zł brutto za jedną 
godzinę realizacji 

przedmiotu umowy;  
Czynsz płatny z dołu 

po miesiącu 
przeprowadzonych 
zajęć na podstawie 

harmonogramu zajęć 
i wystawionej przez 

Wynajmującego 
faktury   

04.01.2017r.- 
14.06.2017 

8. 
SP Młochów  

ul. Mazowiecka 46 
 

83 0,77 ha 
Sala gimnastyczna 

o pow. 228 m2 WA1P/00074408/6 

Zajęcia sportowe 
czwartek 14:30 – 

15:30 
 
 

1 UO –  
usługi oświaty 

5 zł brutto za jedną 
godzinę realizacji 

przedmiotu umowy;  
Czynsz płatny z dołu 

po miesiącu 
przeprowadzonych 
zajęć na podstawie 

harmonogramu zajęć 
i wystawionej przez 

Wynajmującego 
faktury   

05.01.2017r.- 
15.06.2017 



9. 
SP Młochów  

ul. Mazowiecka 46 
 

83 0,77 ha 
Sala gimnastyczna 

o pow. 228 m2 WA1P/00074408/6 

Zajęcia sportowe 
wtorek 

16:30 – 18.00 
 

1 UO –  
usługi oświaty 

25 zł brutto za dwie 
godziny realizacji 

przedmiotu umowy;  
Czynsz płatny z dołu 

po miesiącu 
przeprowadzonych 
zajęć na podstawie 

harmonogramu zajęć 
i wystawionej przez 

Wynajmującego 
faktury   

03.01.2017-
13.06.2017 

  
 
 

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 25 listopada 2016r. do dnia 15 grudnia 2016r. 
 
 

Z up. Wójta Gminy Nadarzyn 
                            Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Młochowie 
Jarosław Wołkowycki 

 
 
 


