
Załącznik do Zarządzenia Nr  10/2020/2021 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Rusinowicach 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

- WYKAZ - 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 

 

Oznaczenie 

przedmiotu 

najmu 

 

Powierzchnia 

nieruchomości 

przeznaczonej 

do oddania                 

w najem 

Numer księgi 

wieczystej 

Opis i 

przeznaczenie 

przedmiotu 

najmu 

Okres 

obowiązywania 

umowy najmu 

Wysokość 

czynszu i podstawa 

ustalenia jego 

wysokości 

Zasady uiszczania  

 i aktualizacji 

czynszu 

Hala sportowa 

znajdująca się 

w budynku 

Szkoły 

Podstawowej 

w Rusinowicach 

położonym na 

nieruchomości 

oznaczonej 

numerem 

ewidencyjnym 

działki 414/8, 

ark. mapy 124-

15, obręb 0004 

Rusinowice. 

Powierzchnia 
budynku w 

części, w jakiej 
przeznaczony 

został do 
oddania w 

najem wynosi 
łącznie 350 m2 

 

CZ1L/00039436/8 Hala sportowa – 

zajęcia 

sportowo-

rekreacyjne. 

 

 

Od stycznia 

2021 r. do 30 

czerwca 2021 r. 

(w każdy 

poniedziałek 

i piątek, 

w godzinach 

określonych 

w umowie) 

Hala sportowa – 25 zł/1h 

Zarządzenie nr 

10/2019/2020 Dyrektora 

Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w 

Rusinowicach z dnia 28 

lutego 2020r. w sprawie 

ustalenia stawek czynszu 

z tytułu najmu 

nieruchomości lub ich 

części, stanowiącym 

własność Gminy 

Koszęcin, pozostającym 

w trwałym zarządzie 

Szkoły Podstawowej w 

Rusinowicach. 

Jeden raz w 
miesiącu po 

wystawieniu faktury 
z 14-dniowym 

terminem płatności 
przelewem na 

wskazane konto 
bankowe. 



Hala sportowa 

znajdująca się 

w budynku 

Szkoły 

Podstawowej w 

Rusinowicach 

położonym na 

nieruchomości 

oznaczonej 

numerem 

ewidencyjnym 

działki 414/8, 

ark. mapy 124-

15, obręb 0004 

Rusinowice. 

Powierzchnia 
budynku w 

części, w jakiej 
przeznaczony 

został do 
oddania w 

najem wynosi 
łącznie 350 m2 

 

CZ1L/00039436/8 Hala sportowa – 

zajęcia 

sportowo-

rekreacyjne. 

 

 

Od stycznia 

2021 r. do 30 

czerwca 2021 r. 

(w co drugą 

środę miesiąca, 

w godzinach 

określonych w 

umowie) 

Hala sportowa – 25 zł/1h 

Zarządzenie nr 

10/2019/2020 Dyrektora 

Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w 

Rusinowicach z dnia 28 

lutego 2020r. w sprawie 

ustalenia stawek czynszu 

z tytułu najmu 

nieruchomości lub ich 

części, stanowiącym 

własność Gminy 

Koszęcin, pozostającym 

w trwałym zarządzie 

Szkoły Podstawowej w 

Rusinowicach. 

Jeden raz w 
miesiącu po 

wystawieniu faktury 
z 14-dniowym 

terminem płatności 
przelewem na 

wskazane konto 
bankowe. 

Hala sportowa 

znajdująca się 

w budynku 

Szkoły 

Podstawowej w 

Rusinowicach 

położonym na 

nieruchomości 

oznaczonej 

numerem 

ewidencyjnym 

działki 414/8, 

ark. mapy 124-

15, obręb 0004 

Rusinowice. 

Powierzchnia 
budynku w 

części, w jakiej 
przeznaczony 

został do 
oddania w 

najem wynosi 
łącznie 350 m2 

 

CZ1L/00039436/8 Hala sportowa – 

zajęcia 

sportowo-

rekreacyjne. 

 

 

Od stycznia 

2021 r. do 30 

czerwca 2021 r. 

(w każdy wtorek 

miesiąca, 

w godzinach 

określonych 

w umowie) 

Hala sportowa – 25 zł/1h 

Zarządzenie nr 

10/2019/2020 Dyrektora 

Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w 

Rusinowicach z dnia 28 

lutego 2020r. w sprawie 

ustalenia stawek czynszu 

z tytułu najmu 

nieruchomości lub ich 

części, stanowiącym 

własność Gminy 

Koszęcin, pozostającym 

w trwałym zarządzie 

Szkoły Podstawowej w 

Rusinowicach. 

Jeden raz w 
miesiącu po 

wystawieniu faktury 
z 14-dniowym 

terminem płatności 
przelewem na 

wskazane konto 
bankowe. 



Hala sportowa 

znajdująca się 

w budynku 

Szkoły 

Podstawowej w 

Rusinowicach 

położonym na 

nieruchomości 

oznaczonej 

numerem 

ewidencyjnym 

działki 414/8, 

ark. mapy 124-

15, obręb 0004 

Rusinowice. 

Powierzchnia 
budynku w 

części, w jakiej 
przeznaczony 

został do 
oddania w 

najem wynosi 
łącznie 350 m2 

 

CZ1L/00039436/8 Hala sportowa – 

zajęcia 

sportowo-

rekreacyjne. 

 

 

Od stycznia 

2021 r. do 30 

czerwca 2021 r. 

(w każdy piątek 

miesiąca, 

w godzinach 

określonych 

w umowie) 

Hala sportowa – 25 zł/1h 

Zarządzenie nr 

10/2019/2020 Dyrektora 

Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w 

Rusinowicach z dnia 28 

lutego 2020r. w sprawie 

ustalenia stawek czynszu 

z tytułu najmu 

nieruchomości lub ich 

części, stanowiącym 

własność Gminy 

Koszęcin, pozostającym 

w trwałym zarządzie 

Szkoły Podstawowej w 

Rusinowicach. 

Jeden raz w 
miesiącu po 

wystawieniu faktury 
z 14-dniowym 

terminem płatności 
przelewem na 

wskazane konto 
bankowe. 

Sala lekcyjna 

znajdująca się 

w budynku 

Szkoły 

Podstawowej w 

Rusinowicach 

położonym na 

nieruchomości 

oznaczonej 

numerem 

ewidencyjnym 

działki 414/8, 

ark. mapy 124-

15, obręb 0004 

Rusinowice. 

Powierzchnia 
budynku w 

części, w jakiej 
przeznaczony 

został do 
oddania w 

najem wynosi 
łącznie 50 m2 

CZ1L/00039436/8 Sala  lekcyjna – 

nauczanie 

języka 

angielskiego. 

Od stycznia 

2021 r. do 30 

czerwca 2021 r. 

Sala lekcyjna – 15 zł/1h 

Zarządzenie nr 

10/2019/2020 Dyrektora 

Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w 

Rusinowicach z dnia 28 

lutego 2020r. w sprawie 

ustalenia stawek czynszu 

z tytułu najmu 

nieruchomości lub ich 

części, stanowiącym 

własność Gminy 

Koszęcin, pozostającym 

w trwałym zarządzie 

Szkoły Podstawowej w 

Rusinowicach. 

Jeden raz w 
miesiącu po 

wystawieniu faktury 
z 14-dniowym 

terminem płatności 
przelewem na 

wskazane konto 
bankowe. 

 



Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Szkole w Rusinowicach i w Urzędzie Gminy Koszęcin od dnia 28 grudnia 2020 r. oraz 
zamieszcza się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Rusinowice www.rusinowiceszkola.edupage.org i Gminy Koszęcin 
www.koszecin.bipgmina.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie 
lokalnej w dniu 08.01.2021 r. 

 ……………………………………………………….. 
 podpis Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach 

http://www.rusinowiceszkola.edupage.org/
http://www.koszecin.bipgmina.pl/
Marzena
Stempel
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