
 
 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 2018r., poz.  121 ze zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruścu 
działający z upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem: 
 

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia   23.11.2018r.   do dnia  13.12.2018 r.                       
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruścu 
mgr  Marek Dołęga 

 
 

 

LP POŁOŻENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

NR EW. 
DZIAŁKI 

POWIERZC
HNIA 

DZIAŁKI 

POWIERZCHNIA 
WYNAJMOWANEGO 

POMIESZCZENIA/ 
PRZEDMIOT NAJMU 

NR KSIĘGI 
WIECZYST

EJ 
NIERUCHO

MOŚCI 

PRZEZNACZENIE 
POMIESZCZEŃ I 

SPOSÓB 
UŻYTKOWANIA 

PRZEZNACZENI
E W PLANIE 

ZAGOSPODARO
-WANIA 

WYSOKOŚĆ OPŁATY, 
TERMINY 

WNOSZENIA OPŁAT 
 

ZASADY 
AKTUALIZACJI 

OPŁAT  

CZAS 
TRWANIA 
UMOWY 

1 

Szkoła Podstawowa 
w  Ruścu  

ul. Osiedlowa 72 
 

647 50788 ha 

Hala sportowa wraz z 
wyposażeniem-  
o powierzchni 

 131,16 m2 

WA1P/ 
00113656/5 

Przedmiot najmu 
wykorzystywany do 
celów rekreacyjno-

sportowych  
 

UO- usługi 
oświaty (szkoła) 

70 zł brutto 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 )  

brak 
 
 

do 1 roku 
od  

01.01.2019 

2 

Szkoła Podstawowa 
w  Ruścu  

ul. Osiedlowa 72 
 

647 50788 ha 

Hala sportowa wraz z 
wyposażeniem-  
o powierzchni 

1086,70m2 

WA1P/ 
00113656/5 

Przedmiot najmu 
wykorzystywany do 
celów rekreacyjno-

sportowych  
 

UO- usługi 
oświaty (szkoła) 

200 zł brutto 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 ) 

brak 
 
 

do 1 roku 
od  

01.01.2019 

3 

Szkoła Podstawowa 
Rusiec 

ul. Osiedlowa 72 
 

647 50788 ha 

Pomieszczenie edukacyjne 
- sala dydaktyczna wraz z 

wyposażeniem- 
o powierzchni   

56,22 m2 

WA1P/ 
00113656/5 

Przedmiot najmu 
wykorzystywany do 
celów rekreacyjno-

sportowych  
( zajęcia taneczne) 

UO- usługi 
oświaty (szkoła) 

55 zł brutto 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 ) 

brak 
 
 

do 1 roku  
od 01.01.2019 

4 

Szkoła Podstawowa 
Rusiec 

ul. Osiedlowa 72 
 

647 50788 ha 

Pomieszczenie edukacyjne 
- sala dydaktyczna wraz z 

wyposażeniem- 
o powierzchni   

56,22 m2 

WA1P/ 
00113656/5 

Przedmiot najmu 
wykorzystywany do 

nauki języka 
angielskiego dla grupy 

przedszkolnej i 
szkolnej 

 

UO- usługi 
oświaty (szkoła) 

55 zł brutto 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 ) 

brak 
 
 

do 1 roku  
od 01.01.2019 


