
 
 WYKAZ 

pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem 
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu działający z upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w 
najem: 
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CZAS 
TRWANIA 
UMOWY 

1 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny  im. 

Marii Skłodowskiej-
Curie  w  Ruścu  
ul. Osiedlowa 72 
05-830 Nadarzyn 

 

647 5,0788 ha 

Sala gimnastyczna nr 1 -
posadzka sportowa  przy 

hali sportowej wraz z 
wyposażeniem-  
o powierzchni 

 131,16 m2 

WA1P/ 
00113656/5 

Przedmiot najmu 
wykorzystywany 

do celów 
rekreacyjno-
sportowych  

 

AUC – teren 
centrum 

administracyjno - 
usługowego 

65 zł netto+ należny podatek VAT 
za godzinę korzystania z 

przedmiotu najmu; płatność do 15-
go dnia 

każdego miesiąca  w kasie Urzędu 
Gminy lub przelewem bankowym 
na konto dochodów Urzędu Gminy 

(rachunek podany w BIP Gminy 
Nadarzyn)  

do 2 lat 

2 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny  im. 

Marii Skłodowskiej-
Curie  w  Ruścu  
ul. Osiedlowa 72 
05-830 Nadarzyn 

 

647 5,0788 ha 

Sala gimnastyczna nr 2-
parkiet przy hali sportowej 

wraz z wyposażeniem-  
o powierzchni 

 79,98 m2 

WA1P/ 
00113656/5 

Przedmiot najmu 
wykorzystywany 

do celów 
rekreacyjno-
sportowych  

 

AUC – teren 
centrum 

administracyjno - 
usługowego 

65 zł netto+ należny podatek VAT 
za godzinę korzystania z 

przedmiotu najmu;  płatność do 
15-go dnia 

każdego miesiąca  w kasie Urzędu 
Gminy lub przelewem bankowym 
na konto dochodów Urzędu Gminy 

(rachunek podany w BIP Gminy 
Nadarzyn )  

do  2 lat 

3 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny  im. 

Marii Skłodowskiej-
Curie  w  Ruścu  
ul. Osiedlowa 72 
05-830 Nadarzyn 

 

647 5,0788 ha 

Sala fitness - gres przy hali 
sportowej wraz z 
wyposażeniem-  
o powierzchni 

 79,98 m2 

WA1P/ 
00113656/5 

Przedmiot najmu 
wykorzystywany 

do celów 
rekreacyjno-
sportowych  

 

 
AUC – teren 

centrum 
administracyjno -

usługowego 

65 zł netto + należny podatek  
VAT  za godzinę korzystania z 

przedmiotu najmu; płatność do 15-
go dnia 

każdego miesiąca  w kasie Urzędu 
Gminy lub przelewem bankowym 
na konto dochodów Urzędu Gminy 

(rachunek podany w BIP Gminy 
Nadarzyn )  

do 2 lat 

4 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny  im. 

Marii Skłodowskiej-
Curie  w  Ruścu  
ul. Osiedlowa 72 
05-830 Nadarzyn 

 

647 5,0788 ha 

Hala sportowa wraz z 
wyposażeniem-  
o powierzchni 

1086,70m2 

3 sektory 

WA1P/ 
00113656/5 

Przedmiot najmu 
wykorzystywany 

do celów 
rekreacyjno-
sportowych  

 

 
AUC – teren 

centrum 
administracyjno -

usługowego 

165 zł netto + należny podatek 
VAT za godzinę korzystania z 

przedmiotu najmu; płatność do 15-
go dnia każdego miesiąca w  kasie 

Urzędu Gminy lub przelewem 
bankowym na konto dochodów 

Urzędu Gminy (rachunek podany 
w BIP Gminy Nadarzyn ) 

do 2 lat 

5 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny  im. 

Marii Skłodowskiej-
Curie  w  Ruścu  
ul. Osiedlowa 72 
05-830 Nadarzyn 

 

647 5,0788 ha 

Hala sportowa wraz z 
wyposażeniem-  
o powierzchni 

724,48m2  
2 sektory 

WA1P/ 
00113656/5 

Przedmiot najmu 
wykorzystywany 

do celów 
rekreacyjno-
sportowych  

 

AUC – teren 
centrum 

administracyjno -
usługowego 

110 zł netto+ należny podatek 
VAT  za godzinę korzystania z 

przedmiotu najmu; płatność do 15-
go dnia każdego miesiąca w  kasie 

Urzędu Gminy lub przelewem 
bankowym na konto dochodów 

Urzędu Gminy (rachunek podany 
w BIP Gminy Nadarzyn ) 

do 2 lat  



 
 
 
 
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia   23.07.2021 r.   do dnia  12.08.2021 r.                       

 
 

z up. Wójta Gminy Nadarzyn 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu 
mgr  Marek Dołęga 

 
 

 

6 

Szkoła Podstawowa im. 
Marii Skłodowskiej-

Curie  w  Ruścu  
ul. Osiedlowa 72 
05-830 Nadarzyn 

 

647 5,0788 ha 

Hala sportowa wraz z 
wyposażeniem-  
o powierzchni 

362,24 m2 

1 sektor 

WA1P/ 
00113656/5 

Przedmiot najmu 
wykorzystywany 

do celów 
rekreacyjno-
sportowych  

 

AUC – teren 
centrum 

administracyjno -
usługowego 

55 zł netto+ należny podatek  VAT  
za godzinę korzystania z 

przedmiotu najmu; płatność do 15-
go dnia każdego miesiąca w  kasie 

Urzędu Gminy lub przelewem 
bankowym na konto dochodów 

Urzędu Gminy (rachunek podany 
w BIP Gminy Nadarzyn ) 

do 2 lat 

7 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny  im. 

Marii Skłodowskiej-
Curie  w  Ruścu  
ul. Osiedlowa 72 
05-830 Nadarzyn 

 

647 5,0788 ha 

Sala gimnastyczna nr 3 wraz 
z wyposażeniem-  

o powierzchni 
361,42  m2 

WA1P/ 
00113656/5 

Przedmiot najmu 
wykorzystywany 

do celów 
rekreacyjno-
sportowych  

 

AUC – teren 
centrum 

administracyjno -
usługowego 

65 zł netto+ należny podatek VAT  
za godzinę korzystania z 

przedmiotu najmu; płatność do 15-
go dnia 

każdego miesiąca  w kasie Urzędu 
Gminy lub przelewem bankowym 
na konto dochodów Urzędu Gminy 

(rachunek podany w BIP Gminy 
Nadarzyn )  

do 2 lat 


