
Czynszu  

zł/m
2                 

(brutto)

Media                 

zł/m
2               

(brutto)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

1 Wyższa Szkoła Biznesu pomieszczenie biurowe
02.01.2017-
31.12.2018

miesiąc 13,6 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 369,00 zł najem

2 FUH Elwirom powierzchnia magazynowa
02.01.2017-
31.12.2017

miesiąc 25 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 369,00 zł najem

3 OS AN-CAR pomieszczenie biurowe
02.01.2017-
31.12.2017

miesiąc 6 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 159,90 zł najem

4 OS AN-CAR sala lekcyjna
02.01.2017-
31.12.2017

wg harmonogramu 35 nie dotyczy nie dotyczy 24,60 zł nie dotyczy najem

5 Stowarzyszenie TOPS pomieszczenie biurowe
02.01.2017-
31.12.2017

miesiąc 5 nie dotyczy nie dotyczy 25,00 zł 153,75 zł najem
umowa 

rozwiązana 

6 Stowarzyszenie TOPS
pomieszczenie 
magazynowe

02.01.2017-
31.12.2017

miesiąc 6,4 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 94,46 zł najem
umowa 

rozwiązana 

7 Coffee Max S.C. powierzchnia pod automat
01.03.2017-
30.06.2017

miesiąc 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 123,00 zł najem

8
TWP Oddział Regionalny w 
Krakowie

sala lekcyjna
05.05.2017-
30.06.2018

wg harmonogramu 35 nie dotyczy nie dotyczy 36,90 zł nie dotyczy najem

9 Com Com S.C. sala gimnastyczna duża
01.06.2017-
30.06.2018

2 godz w tyg 405 nie dotyczy nie dotyczy 73.80 zł nie dotyczy najem

10 IWNAR 
powierzchnia na bufet 
szkolny

01.06.2017-
31.05.2018

miesiąc 13 nie dotyczy sublicznik nie dotyczy 502,44 zł najem

11 Krakowska Akademia
pomieszczenia 
dydaktyczne i sala 
gimnastyczna

03.07.2017-
31.07.2018

wg harmonogramu
w zalezności od 
harmonogramu

nie dotyczy nie dotyczy wg cennika nie dotyczy najem

12 Coffee Max S.C. powierzchnia pod automat
04.09.2017-
30.06.2020

miesiąc 4 nie dotyczy nie dotyczy 123,00 zł nie dotyczy najem

14
KM Karate KYOKUSHINKAI

sala gimnastyczna mała
04.06.2017-
30.06.2020

5 godz w tyg 100 nie dotyczy nie dotyczy 36.90 zł nie dotyczy najem

15
TKKF

sala gimnastyczna duża
01.10.2017-
30.06.2018

2 godz w tyg 405 nie dotyczy nie dotyczy 73,80 zł nie dotyczy najem

16 Agama Sport sala gimnastyczna duża
01.10.2017-
30.06.2018

3 godz w tyg 405 nie dotyczy nie dotyczy 73,80 zł nie dotyczy najem

17 osoba fizyczna AG sala gimnastyczna duża
01.11.2017-
31.03.2018

1 godz w tyg 405 nie dotyczy nie dotyczy 73,80 zł nie dotyczy najem

18 SPORT FIT sala gimnastyczna duża
02.11.2017-
30.04.2018

2 godz w tyg 405 nie dotyczy nie dotyczy 73,80 zł nie dotyczy najem

19 UBS Business Solutions sala gimnastyczna duża
01.11.2017-
30.06.2018

2 godz w tyg 405 nie dotyczy nie dotyczy 73,80 zł nie dotyczy najem

20 osoba fizyczna TS sala gimastyczna duża
01.11.2017-
31.05.2018

1 godz w tyg 405 nie dotyczy nie dotyczy 73,80 zł nie dotyczy najem

21 Globen Logistyka
pomieszczenie 
magazynowe

01.10.2017-
30.06.2020

miesiąc 25 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 369,00 zł najem

22 ZSIŚiM w Krakowie
pomieszczenia w 
internacie

30.09.2016-
31.08.2019

nie dotyczy
wg umowy 
użyczenia

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy użyczenie

23 Wyższa Szkoła Biznesu
pomieszczenia 
dydaktyczne i sale 
gimnastyczne

01.06.2012-
30.09.2018

wg harmonogramu
w zależności 

harmonogramu
nie dotyczy nie dotyczy wg cennika nie dotyczy najem

Rodzaj 

umowy
Uwagi

2017 Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń Zespołu Szkół nr 1 ul. Ułanów 3 Kraków

Stawka                                   za 

m
2 ( wliczone w najem za 1m2/godz)

L.p.
Nazwa podmiotu z którym 

została zawarta umowa 

Zakres (sala lekcyjna, 

aula, sala gimnastyczna, 

magazyn, biuro, 

parking,inna  

powierzchnia)  

Czas trwania 

umowy

Określenie 

sposobu  

udostępnienia/ 

płatności

Udostępniona  

powierzchnia          

w m
2

Opłata 

miesięczna 

zł/m-c      

(brutto)

Stawka za 

godzinę/metr  

(brutto)


