
Białystok, dn. 27.03.2014 r. 

WYKAZ Nr 1/2014 

Nieruchomości Gminy Białystok pozostających w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 49 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia  w 

Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32 przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym na 

podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  

L.p. Oznaczenie 

nieruchomości: nr 

geodezyjny działki, 

powierzchnia, 

obręb, arkusz, 

położenie, KW lub 

zbiór dokumentów 

Opis 

nieruchomości 

Sposób i termin 

zagospodarowania 

nieruchomości 

Wysokość 

miesięcznej 

stawki z 

tytułu 

wynajmu 

Termin 

wnoszenia opłat 

1 działki obręb 4, 

ark. 23, 

powierzchnia 

działki 1,65 ha,           

ul. Armii Krajowej 

32 

Pomieszczenia 

o łącznej 

powierzchni 

ok. 200 m2 

umowa najmu na czas 

oznaczony celem 

zorganizowania 

Ośrodka Sprawdzania 

Prac z OKE Łomża 

stawka brutto 

za wynajm  

800 zł 

opłata w terminie 

14 dni od dnia 

wystawienia 

faktury 

2 Mała sala 

gimnastyczna o 

powierzchni  

61 m2  

umowa najmu na czas 

oznaczony do końca 

czerwca 2015 roku z 

przeznaczeniem na 

godzinowe 

udostępnienie zgodnie 

z ustalonym 

harmonogramem. 

stawka brutto 

za 1 godzinę 

wynajmu  –    

37 zł. 

opłaty miesięczne 

płatne z dołu w 

terminie 14 dni 

od dnia 

wystawienia 

faktury 

3 Sala 

gimnastyczna o 

powierzchni 

1180 m2  

umowa najmu na czas 

oznaczony do końca 

czerwca 2015 roku z 

przeznaczeniem na 

godzinowe 

udostępnienie zgodnie 

z ustalonym 

harmonogramem. 

stawka brutto 

za 1 godzinę 

wynajmu  –    

120 zł. 

opłaty miesięczne 

płatne z dołu w 

terminie 14 dni 

od dnia 

wystawienia 

faktury 

4 

Powierzchnia 

korytarza 

szkolnego – 1 

m2 

umowa najmu na czas 

oznaczony do końca 

czerwca 2015 roku 

 z przeznaczeniem na 

ustawienie automatu 

samosprzedającego 

napoje gorące 

stawka 

wywoławcza- 

minimalna 

miesięczna 

stawka brutto  

180 zł/m² 

opłaty miesięczne 

płatne z dołu w 

terminie 14 dni 

od dnia 

wystawienia 

faktury 



5 

Powierzchnia 

korytarza 

szkolnego –     

6 - 10m2 

umowa najmu na czas 

oznaczony  korytarz 

szkolny z 

przeznaczeniem na 

sprzedaż. książek, 

innych artykułów lub 

zajęcia taneczne 

stawka 

wywoławcza- 

minimalna 

miesięczna 

stawka brutto  

10% utargu 

lub 50 zł 

brutto 

opłaty miesięczne 

płatne z dołu w 

terminie 14 dni 

od dnia 

wystawienia 

faktury 

6 

Stołówka 

szkolna o pow. 

145,7 m2 

umowa najmu na czas 

oznaczony do końca 

czerwca 2015 roku  

stawka brutto 

za 1 godzinę 

wynajmu  –    

60 zł. 

opłaty miesięczne 

płatne z dołu w 

terminie 14 dni 

od dnia 

wystawienia 

faktury 

7 

Sala lekcyjna o 

pow. ok. 60 m2 

umowa najmu na czas 

oznaczony do końca 

czerwca 2015 roku 

stawka brutto 

za 1 godzinę 

wynajmu  –    

37 zł. 

opłaty miesięczne 

płatne z dołu w 

terminie 14 dni 

od dnia 

wystawienia 

faktury 

8 
Sala 

przedmiotowa 

o pow. ok. 60 

m2 

umowa najmu na czas 

oznaczony do końca 

czerwca 2015 roku 

stawka brutto 

za 1 godzinę 

wynajmu  –    

50 zł. 

opłaty miesięczne 

płatne z dołu w 

terminie 14 dni 

od dnia 

wystawienia 

faktury 

9 

Boisko do piłki 

nożnej 

umowa najmu na czas 

oznaczony do końca 

września 2015 roku 

stawka brutto 

za 1 godzinę 

wynajmu  –    

61 zł  

opłaty miesięczne 

płatne z dołu w 

terminie 14 dni 

od dnia 

wystawienia 

faktury 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


