
OGŁOSZENIE  

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH  

z dnia 25.11.2015r. 

W sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania  

w najem w trybie przetargowym 

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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych                          

w Skarżysku – Kamiennej ogłasza, co następuje: 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem                         

w trybie przetargowym 

 
Lp. 
 

 
Opis lokalu 

 
Cena wywoławcza czynszu  

za 1   powierzchni użytkowej 
 
 

 
1. 

 

Pomieszczenia  
w Zespole Szkół Technicznych    o łącznej 
powierzchni 300     w nieruchomości 
położonej    w Skarżysku-Kamiennej                                 
przy ulicy Tysiąclecia 22  z przeznaczeniem 
na działalność dydaktyczną w systemie 
sobotnio-niedzielnym. 
 

7,59 zł/m² + 23% VAT 
Oprócz czynszu najemca ponosi koszty korzystania                   

z Internetu (usługa DSL 1500)   w wysokości  
 

 
 kwoty 

faktury za Internet  za dany miesiąc po przedstawieniu 
noty z ksero faktury. 
 

 
2. 

 

Pomieszczenie warsztatowe                                
w Centrum Kształcenia Praktycznego                  
nr 117 o powierzchni użytkowej 81,6   
wraz z zapleczem o powierzchni użytkowej 
11,5   znajdujące się   w budynku                             
w Skarżysku-Kamiennej położony przy ulicy 
Tysiąclecia 22  z przeznaczeniem na 
działalność gospodarczą.  
Warunkiem wynajmu jest  zawarta w 
umowie deklaracja w zakresie kształcenia 
zawodowego uczniów. 

10,48 zł/m² + 23% VAT 
+ koszty energii elektrycznej liczonej w/g wskazań 
podlicznika obliczone proporcjonalnie                                     
do ogólnej faktury za energię elektryczną w Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej. 
Oprócz czynszu najemca ponosi samodzielnie koszty 
wywozu śmieci oraz opłatę podatku od nieruchomości 
w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej. 
 

 

               Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej oraz opublikowanie  

na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych   www.zst-skarzysko.pl. 

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w 

prasie lokalnej – „Tygodniku Skarżyskim” 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej 

Telefon:  /41/  251 21 61 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej 


