
ZARZĄDZENIE Nr  17/ZS/2021 

Dyrektora Zespołu Szkół w Subkowach  

z dnia 09.09.2021 roku 
 

w sprawie zasad używania oraz ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu nieruchomości                       

w Zespole Szkół w Subkowach 

 

 

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 listopada 2020 r. o gospodarce                     

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z póź. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Wprowadza się  w Zespole Szkół  w Subkowach Regulamin używania nieruchomości                                 

oraz cennik opłat za wynajem nieruchomości w Zespole Szkół w Subkowach, którego 

treść stanowi  załącznik  do zarządzenia.  

 

§ 2. 

 

Traci moc zarządzenie nr 7/ZS/2015 z dnia 01.03.20215 r. wraz z późniejszymi zmianami                           

w sprawie wynajmu pomieszczeń, sprzętu szkolnego oraz odpłatnych innych usług                                       

w Zespole Szkół w Subkowach. 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             



  Załącznik                                     

do Zarządzenia nr 17/ZS/2021 

 Dyrektora Zespołu Szkół w Subkowach 

 

REGULAMIN UŻYWANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ CENNIK 

OPŁAT  ZA WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ                                       

W SUBKOWACH 
 

§ 1. 

 

1. Pomieszczenia Zespołu Szkół są wynajmowane od poniedziałku do piątku                         

oraz w dni wolne od zajęć – po ustaleniu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Subkowach. 

2. O udostępnieniu pomieszczeń decyduje Dyrektor Zespołu Szkół w Subkowach. 

3. Odstępuje się od pobierania opłaty w przypadku użyczenia o charakterze 

niekomercyjnym 

placówkom oświatowym, organizacjom społecznym oraz klubom sportowym, 

stowarzyszeniom posiadającym siedzibę na terenie Gminy Subkowy 

4. W przypadku wynajmu o charakterze niekomercyjnym podmioty wymienione            

w ust. 3 uiszczają opłatę za dokonane zniszczenia. 

§ 2. 

 

Procedura najmu/użyczenia 

1) złożenie pisemnego zgłoszenia (zał. Nr 1A, 1B) o wynajem/użyczenie                                

z określeniem Najemcy, charakteru działalności, uczestników zajęć                                   

i przewidzianych terminów; 

2) rozpatrzenie zgłoszenia przez Dyrektora szkoły (do 14 dni od złożenia prośby); 

3) pisemna, telefoniczna lub elektroniczna odpowiedź Dyrektora szkoły, 

uwzględniająca termin i stawkę; 

4) podpisanie umowy najmu/ użyczenia/ protokołu zdawczo - odbiorczego                                    

- załączniki  nr 2,3,4. 

§ 3. 

 

1. Między stronami zawierana jest umowa polegająca na pisemnej akceptacji warunków 

przez Najemcę: 

1) Najemca przyjmuje pomieszczenie lub lokal wraz z używalnością korytarzy                     

i urządzeń sanitarnych z przeznaczeniem na działalność określoną we wniosku                   

o wynajem; 

2) W ramach najmu Wynajmujący zapewnia Najemcy energię elektryczną, wodę, 

ścieki oraz wywóz nieczystości stałych. 

2. Zastrzeżenia i uwagi w zakresie sprawności technicznej wyposażenia oraz czystości 

pomieszczeń wymagają odnotowania w umowie najmu /użyczenia.  

3. W przypadku jednorazowego wynajmu sali gimnastycznej osoba wynajmująca 

zobowiązana jest do uiszczenia opłaty na konto szkoły  30 8345 0006 0013 4633 

2000 0002   i okazania go w dniu najmu osobie sprawującej nadzór nad salą. 



4. W przypadku wynajmu pomieszczeń w dni wolne od pracy oraz w dniach                                    

od poniedziałku do piątku po godzinie 19:00 - dotyczy sali gimnastycznej przy                       

ul. Zamkowej 2 i po godzinie 20:00 - dotyczy sali gimnastycznej przy ulicy Józefa 

Wybickiego 19 B, po stronie wynajmującego pozostaje pozostawienie pomieszczeń   

w stanie czystości sprzed wynajmu (sprzątanie  we własnym zakresie). 

§ 4. 

 

Ustala się następujące ceny opłat za:  

 

1. Wynajem pomieszczeń i obiektu: 

Lp. Nazwa pomieszczenia Lokalizacja Cena netto 
Jednostka miary 

(godzina, doba, 

metr2) 

1 sala dydaktyczna 
Szkoła Podstawowa w 

Subkowach, ul. Zamkowa 2 
12 zł  1 godzina 

2 sala dydaktyczna 

Szkoła Podstawowa w 

Subkowach ul. Józefa 

Wybickiego 19 b 
15 zł 1 godzina 

3 sala komputerowa 

Szkoła Podstawowa w 

Subkowach ul. Józefa 

Wybickiego 19 b 
30 zł  1 godzina 

4 sala gimnastyczna ul. Zamkowa 2 

od poniedziałku do 

piątku: 

40 zł 
w soboty i niedziele: 

60 zł 

 

1 godzina 

 

 

5 sala gimnastyczna  ul. Józefa Wybickiego 19 b 

od poniedziałku do 

piątku: 

60 zł 
w soboty i niedziele: 

80 zł 

 

 

1 godzina 

 

6 sala korekcyjna ul. Józefa Wybickiego 19 b 

od poniedziałku do 

piątku: 

20 zł 
w soboty i niedziele: 

40 zł 

 

 

1 godzina 

 

7 stołówka + kuchnia ul. Józefa Wybickiego 19 b 600 zł doba 

8 stołówka + kuchnia +holl ul. Józefa Wybickiego 19 b 800 zł doba 

9 
boisko piłkarskie/ boisko 

wielofunkcyjne 
ul. Józefa Wybickiego 19 b 70 zł 

 

1 godzina 

 

 

 

2. Stawki czynszu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie                             

z obowiązującymi przepisami. 

§ 5. 

 

Najemca jest zobowiązany: 

1) przedstawić harmonogram zajęć przed rozpoczęciem wykonywanych działań; 



2) po każdych zajęciach potwierdzić podpisem w Rejestrze wejść i wyjść obecność                     

na terenie szkoły. 

§ 6. 

 

1. W przypadku nie wykorzystania godzin wynajmowania z winy najemcy ponoszona                               

jest przez niego pełna opłata za wynajem. 

2. W przypadku powiadomienia wynajmującego nie później niż na dzień przed 

terminem wynajmu od opłaty zmienia się termin wynajmu lub pomniejsza się opłatę 

w następnym miesiącu. 

3. W przypadku nie wykorzystania godzin wynajmowania z winy wynajmującego 

najemca ma prawo zmienić termin wynajmu, lub wnioskować o pomniejszenie opłaty 

w następnym miesiącu. 

 

§ 7. 

 

Najemca zobowiązany jest do uregulowania należności na podstawie wystawionego 

rachunku/ faktury przez Wynajmującego według szczegółowych zapisów zawartych              

w umowie pomiędzy  Najemcą a Wynajmującym. 

 

§ 8. 

 

Stan techniczny przedmiotu najmu w dniu przekazania do Najemcy oraz jego wyposażenie                 

w tym wykaz i stan urządzeń technicznych z przedmiotem najmu trwale związanych, określa 

Najemca poprzez oświadczenie lub protokół przekazania, który określa załącznik                                        

Nr 4   do umowy najmu. 

 

§ 9. 

 

Najemca zobowiązany jest po zakończeniu kursu, szkolenia, zawodów, zwrócić przedmiot 

najmu w stanie niepogorszonym i opisanym w protokole przekazania. 

 

§ 10. 

 

Najemca odpowiada za wyrządzone straty w mieniu szkoły, dokonane w związku                                

z prowadzoną działalnością. 

 

§ 11. 

 

1. W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń  w trakcie działalności Najemcy sporządza     

się protokół o stwierdzeniu szkody, którą obciąża się Najemcę. 

2. Koszty związane ze zniszczeniem lub uszkodzeniem wynajętych pomieszczeń       

będą naliczane po oszacowaniu strat w ciągu 3 dni od stwierdzenia uszkodzenia                          

lub zniszczenia. 

3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wyznaczenia podmiotu, który usunie powstałe 

szkody. 



§ 12. 

 

Bez zgody wynajmującego Najemca nie ma prawa dokonywania zmian w wystroju                        

wynajętych pomieszczeń. 

§ 13. 

 

Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi organizator 

działalności – Najemca. Obowiązkiem Najemcy jest każdorazowe sprawdzenie technicznego 

stanu pomieszczeń pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być zgłoszone 

natychmiast pracownikowi szkoły. 

 

§ 14. 

 

Szkoła nie odpowiada za pozostawione rzeczy osobiste uczestników zajęć, organizowanych                

przez Najemcę. 

§ 15. 

 

Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu    

oraz zażywania narkotyków. 

 

§ 16. 

 

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wynajmu, jeżeli będą one kolidowały                    

z dodatkowymi zajęciami szkolnymi lub innymi wynikającymi z właściwych przepisów. 

 

§ 17. 

 

W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszymi zasadami wynajmu decyzje podejmuje                  

Dyrektor Zespołu Szkół w Subkowach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subkowy, dnia 01.10.2021 r.                                          Dyrektor Zespołu Szkół w Subkowach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik 1B do Regulaminu 

używania nieruchomości oraz cennik opłat  za 

wynajem nieruchomości w Zespole Szkół w 

Subkowach. 

Subkowy, dnia ………………… 

KARTA ZGŁOSZENIA 

ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH 

NA KOMPLEKSIE SPORTOWYM „MOJE BOISKO- ORLIK” W SUBKOWACH 

- Wniosek -  

 

Nazwa formy:  ……………………………………………….................................................... 

…………………………………………………………............................................................. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Cele: ………………………………………………………………………....…….…………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresat:  

o Uczniowie SP 

o Młodzież do 18 lat 

o Dorośli 

o Inne ……………………………………………………………………...…… 

 

Liczba uczestników: ……….  Nazwisko/podpis opiekuna: ……………………………… 

 

Rodzaj Boiska: 

o do piłki nożnej 

o do piłki ręcznej 

o do piłki koszykowej 

o do piłki siatkowej 

o bieżnia 

 

Termin realizacji: ………………………………………………………………............. 

 

Organizator: 

o Kluby sportowe 

o Grupy rekreacyjne 

o UKS 

o Dom Kultury 

o Inny …………………………………………………….…………………… 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Kompleksu Sportowego „Moje Boisko – 

Orlik 2012” w Subkowach.  

…………………………. 

podpis organizatora 

                                                                         

UWAGI: ………………………………………………………………………………. 

Akceptacja Dyrektora Szkoły:                    

…………………………………. 



Załącznik 1A do Regulaminu używania 

nieruchomości oraz cennik opłat  za wynajem 

nieruchomości  w Zespole Szkół w 

Subkowach. 

 
Subkowy, dnia ………………… 

 

Karta zgłoszenia 

organizacji różnych form zajęć pozalekcyjnych 

w Zespole Szkół w Subkowach 

- Wniosek - 

 

 

Nazwa formy: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Cele: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresat: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Liczba uczestników: ………  Liczba opiekunów ………. 

 

Termin i miejsce realizacji: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Organizator: …………………………………………………………………………………. 

 

         ……………………… 
                  podpis organizatora 

 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Akceptacja Dyrektora Szkoły                                                                                    

………………………………… 

 


