
Czynsz                      

zł/m
2             

(brutto)

Media                     

zł/m
2             

(brutto)

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

1
CAFE+CO DELIKOMAT                      

sp. z o.o.
powierzchnia korytarza 01.09.2018-30.06.2021 udostępnienie stałe 1 289,51 zł 23,71 zł 313,22 zł najem

stałe opłaty za czynsz 

i media w rozliczeniu 

miesięcznym

2
COFFEE BREAK ANDRZEJ 

BRUZDA, MARCIN DUDEK 

SPÓŁKA JAWNA

powierzchnia korytarza 01.07.2018-30.06.2021 udostępnienie stałe 0,5 118,87 zł 23,71 zł 142,58 zł najem
stałe opłaty za czynsz 

i media w rozliczeniu 

miesięcznym

3
Raczek Tadeusz, Kubala 

Wojciech "R&K" 
najem/nośnik reklamowy 01.01.2019- 31-12.2022 udostępnienie stałe 0,5 0,oo zł 0,oo zł 57,61 zł najem

stała miesięczna 

opłata za czynsz

4
Andrzej Niewiarowski 

"KSEROMARK"
powierzchnia korytarza 01.07.2018-30.06.2021 udostępnienie stałe 1 35,40 zł 15,47 zł 51,14 zł najem

stałe opłaty za czynsz 

i media w rozliczeniu 

miesięcznym

5
P4 Sp. Z o.o./ On Tower Sp. z o. 

o.

częćć powierzchn dachu pod 

stację bazową telefonii 

komurkowej

16.05.2020-15.05.2023 udostępnienie stałe 45 62,87 zł 0,oo zł 2 829,00 zł najem
stała miesięczna 

opłata za czynsz

6

Osoba fizyczna - jawność danych 

wyłączona na podstawie ustawy 

o ochronie danych osobowych.

miejsce postojowe 01.04.2020-31.03.2022
dni robocze w godz 7:00 

- 19:00
11,5 10,69 zł 0,oo zł 123,oo zł najem

stała miesięczna 

opłata za czynsz

7
Specjalistyczny Gabinet Lekarski 

Elżbieta Łuczyńska
miejsce postojowe 01.04.2019-31.12.2022

dni robocze w godz 7:00 

- 19:00
11,5 10,69 zł 0,oo zł 123,oo zł najem

stała miesięczna 

opłata za czynsz

8

Osoba fizyczna - jawność danych 

wyłączona na podstawie ustawy 

o ochronie danych osobowych.

miejsce postojowe 01.01.2019-31.12.2022
dni robocze w godz 7:00 

- 19:00
11,5 10,69 zł 0,oo zł 123,oo zł najem

stała miesięczna 

opłata za czynsz

9

Osoba fizyczna - jawność danych 

wyłączona na podstawie ustawy 

o ochronie danych osobowych.

miejsce postojowe 01.01.2021-31.12.2023
dni robocze w godz 7:00 

- 19:00
11,5 10,69 zł 0,oo zł 123,oo zł najem

stała miesięczna 

opłata za czynsz

10

Osoba fizyczna - jawność danych 

wyłączona na podstawie ustawy 

o ochronie danych osobowych.

miejsce postojowe 01.01.2019-31.12.2022
dni robocze w godz 7:00 

- 19:00
11,5 10,69 zł 0,oo zł 123,oo zł najem

stała miesięczna 

opłata za czynsz

11

Osoba fizyczna - jawność danych 

wyłączona na podstawie ustawy 

o ochronie danych osobowych.

miejsce postojowe 01.01.2019-31.12.2022
dni robocze w godz 7:00 

- 19:00
11,5 10,69 zł 0,oo zł 123,oo zł najem

stała miesięczna 

opłata za czynsz

12

Osoba fizyczna - jawność danych 

wyłączona na podstawie ustawy 

o ochronie danych osobowych.

miejsce postojowe 01.01.2019-31.12.2022
dni robocze w godz 7:00 

- 19:00
11,5 10,69 zł 0,oo zł 123,oo zł najem

stała miesięczna 

opłata za czynsz

13

Osoba fizyczna - jawność danych 

wyłączona na podstawie ustawy 

o ochronie danych osobowych.

miejsce postojowe 01.01.2019-31.12.2022
dni robocze w godz 7:00 

- 19:00
11,5 10,69 zł 0,oo zł 123,oo zł najem

stała miesięczna 

opłata za czynsz

14

Osoba fizyczna - jawność danych 

wyłączona na podstawie ustawy 

o ochronie danych osobowych.

miejsce postojowe 01.01.2019-31.12.2022
dni robocze w godz 7:00 

- 19:00
11,5 10,69 zł 0,oo zł 123,oo zł najem

stała miesięczna 

opłata za czynsz

15

Osoba fizyczna - jawność danych 

wyłączona na podstawie ustawy 

o ochronie danych osobowych.

miejsce postojowe 01.01.2019-31.12.2021
dni robocze w godz 7:00 

- 19:00
11,5 10,69 zł 0,oo zł 123,oo zł najem

stała miesięczna 

opłata za czynsz

16
MAREK JASIÓWKA PRAKTYKA 

LEKARSKA
miejsce postojowe 01.01.2019-31.12.2022

dni robocze w godz 7:00 

- 19:00
11,5 10,69 zł 0,oo zł 123,oo zł najem

stała miesięczna 

opłata za czynsz

17
Adrian Płaszczyca Firma 

Handlowo Usługowa
pomieszczenie pod bufet/sklepik 01.01.2019-31.12.2022

pomieszczenie 

udostępnione na 

stałe/sklepik pracuje 8h 

dziennie

13 45,53 zł 3,54 zł 637,89 zł najem
stałe opłaty za czynsz 

i media w rozliczeniu 

miesięcznym

18

Małopolskie Stowarzyszenie 

Pielęgniarek i Higienistek 

Środowiskowych Medycyny 

Szkolnej

użyczenie/gabinet pomocy 

przedlekarskiej
01.09.2020-31.08.2021

pomieszczenie 

udostępnione na stałe / 

pracuje 20h tygodniowo

18 0,oo zł 0,oo zł 0,oo zł użyczenie
ryczałtowy koszt 

miesięczny za media

14

Osoba fizyczna - jawność danych 

wyłączona na podstawie ustawy 

o ochronie danych osobowych.

miejsce postojowe
23.11.2020-zakończenia 

zdalnej nauki

dni robocze w godz 7:00 

- 19:00
11,5 16,04 zł 0,oo zł 184,5o zł najem

stała miesięczna 

opłata za czynsz

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

Wykaz zawartych umów , dzierżawy , użyczenia, dotyczących udostępniania powierzchni i pomieszczeń                                                                                                                                                                                          Stan na 

dzień 30.06.2021r

L.p.
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta umowa

Zakres wynajmu, dzierżawy, 

użyczenia 
1) Czas trwania umowy

Określenie sposobu 

udostępnienia 
2)

Udostępniona  

powierzchnia          

w m
2

Stawka za m
2
 
3)

Stawka za 

godzinę 
4)    

(brutto)

Opłata 

miesięczna   

zł/mc                 

(brutto)

Rodzaj     

umowy
 5) Uwagi




