
 
 

Zarządzenie nr 12/W/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 

z dnia 1 sierpnia 2021 r.  

 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 11  

z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach”. 

§  1 

Wprowadzam „Regulamin najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach” stanowiący załącznik 

do niniejszego zarządzenia.  

§  2 

Traci  moc  Zarządzenie  nr 7/2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia 

„Regulaminu najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Suwałkach”.  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Zarządzenia nr 12/W/2021 
        Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11  

z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. 
Witolda Urbanowicza w Suwałkach 

        z dnia 1 sierpnia 2021 r. 

 

 
Regulamin najmu pomieszczeń  

w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  
im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 

 

Regulamin najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Suwałkach zwany dalej „Regulaminem” został opracowany w oparciu o: 

1. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). 

2. Zarządzenie nr 284/2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 26 lipca 2021 r.  

w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń przedszkoli, 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki oraz określenia 

lub udzielenia zwolnień częściowych z cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i 

urządzeń. 

§ 1 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o: 

1) Wynajmującym - należy przez to rozumieć Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1,  

16-400 Suwałki, NIP 8442155152, w imieniu którego działa Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda 

Urbanowicza w Suwałkach, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta 

Suwałk. 

2) Dyrektorze - należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. gen. bryg. pil Witolda Urbanowicza w Suwałkach. 

3) Najemcy - należy przez to rozumieć stronę, która dokona najmu.  

4) Umowie - należy przez to rozumieć umowę użyczenia/najmu/dzierżawy 

sporządzoną na piśmie i podpisaną przez strony w celu korzystania  

z pomieszczeń - umowa stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu najmu 

pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. 

bryg. pil Witolda Urbanowicza w Suwałkach. 

5) Pomieszczeniach - należy przez to rozumieć sale lekcyjne, halę sportową, salę 

gimnastyczną, salę rytmiki oraz inne pomieszczenia lub powierzchnie użytkowe 



zlokalizowane w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. 

bryg. pil Witolda Urbanowicza w Suwałkach. 

6) Opłacie należnej - należy przez to rozumieć wysokość czynszu lub cenę określoną 

stawką godzinową, naliczoną za każdą rozpoczętą godzinę zegarową lub opłatę 

miesięczną, wyrażoną w złotych, którą obowiązany jest uiścić podmiot 

korzystający z pomieszczenia. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem najmu mogą być: 

1) pomieszczenia szkolne, 

2) hale/sale sportowe i gimnastyczne, rytmiki, 

3) boiska, 

4) inne pomieszczenia i powierzchnie zlokalizowane w Szkole Podstawowej nr 11  

z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w 

Suwałkach. 

2. Ze szkolnych pomieszczeń mogą korzystać instytucje, osoby fizyczne, które złożą 

wniosek o udostępnienie obiektu.  

3. Wynajmowanie szkolnych pomieszczeń następuje po zawarciu pisemnej umowy najmu 

pomiędzy Wynajmującym a Najemcą. 

§ 3 

Ustala się wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów, zgodnie z załącznikiem nr 1 

Zarządzenia nr 284/2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie 

wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń przedszkoli, szkół  

i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki oraz określenia lub udzielenia 

zwolnień częściowych z cen i opłat za korzystanie z tych obiektów  

i urządzeń: 

1) sala lekcyjna duża (do 30 osób) - za 1 godzinę - 27 złotych brutto.  

2) sala lekcyjna mała (do 20 osób) - za 1 godzinę - 20 złotych brutto.  

3) hala sportowa o powierzchni 1061 m2- za 1 godzinę - 123 złotych brutto.  

4) sala gimnastyczna o powierzchni 279 m2- za 1 godzinę - 37 złotych brutto.  

5) sala rytmiki o powierzchni 95,5 m2- za 1 godzinę - 12 złotych brutto. 



6) boisko do piłki nożnej o powierzchni 1860 m2 - za 1 godzinę - 135 złotych brutto. 

7) boisko wielofunkcyjne o powierzchni 613,11 m2 - za 1 godzinę - 75 złotych brutto. 

8) sklepik szkolny (6,7 m2) - za 1 miesiąc - 28 złotych/m2 brutto. 

9) sklepik szkolny (15,5 m2) - za 1 miesiąc - 30 złotych/m2 brutto. 

10) inne pomieszczenie - za 1 miesiąc - 8 złotych/m2 brutto. 

 

§ 4 

Zasady udzielania zwolnień częściowych z wnoszenia opłaty należnej dla podmiotów 

korzystających  oraz zwolnień szczegółowo określa Zarządzenie nr 284/2021 Prezydenta 

Miasta Suwałk z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z 

obiektów i urządzeń przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto 

Suwałki oraz określenia lub udzielenia zwolnień częściowych z cen i opłat za korzystanie z 

tych obiektów i urządzeń. 

 

§ 5 

1. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie Najemca.  

Obowiązkiem Najemcy jest każdorazowe sprawdzanie przed zajęciami pomieszczenia 

pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone 

dyrektorowi szkoły lub osobie wskazanej przez dyrektora. 

2. Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada i ponosi odpowiedzialność Najemca. 

3. Najemca lub osoba wyznaczona przez Najemcę przebywa przez cały czas z uczestnikami 

zajęć i  prowadzi je zgodnie z umową najmu. 

4. Obowiązkiem Najemcy jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy 

osobistych. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie. 

 

§ 6 

Zasady korzystania z obiektów: 

1. Umowy najmu mogą być zawierane w czasie wolnym od zajęć adresowanych do dzieci  

i młodzieży realizowanych w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych oraz innych 

zajęć realizowanych przez szkołę. 



2.  Udostępnienie obiektów odbywa się z przyjęciem zasady pierwszeństwa dla organizacji  

i grup zorganizowanych prowadzących działalność statutową dotyczącą sportu  

i rekreacji. 

3. Dyrektor Szkoły ma prawo do odwołania zajęć w dniach, w których planowane są 

uroczystości lub imprezy organizowane przez Szkołę. 

4. Zakazuje się na terenie szkoły przebywania osobom w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu lub po użyciu wszelkiego rodzaju środków odurzających, wchodzenia na 

obszary, które nie są dopuszczone do korzystania, palenia tytoniu oraz spożywania 

narkotyków, dopalaczy i alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.  

5. Najemca korzystający z wynajmowanego pomieszczenia na podstawie zawartej umowy 

zobowiązany jest  do: 

1) korzystania z pomieszczeń i boisk zgodnie z przeznaczeniem. 

2) pilnowania ładu i porządku w trakcie oraz po zakończonych zajęciach. 

3) przestrzegania przepisów bhp, p.poż i porządkowych. 

 

§ 7 

W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie  Zarządzenie 

nr 284/2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wysokości cen  

i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Suwałki oraz określenia lub udzielenia zwolnień częściowych  

z cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Regulaminu najmu pomieszczeń 
w Szkole Podstawowej nr 11  
z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. 
Witolda Urbanowicza w Suwałkach 

                         

UMOWA NAJMU 
nr …… z dnia …………. 

 

zawarta pomiędzy Miastem Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP: 8442155152, w imieniu 

którego działa ... – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. 

Witolda Urbanowicza w Suwałkach, ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki na podstawie pełnomocnictwa  

z dnia …, zwanym w dalszej części umowy „Wynajmującym”,  

a …,  

NIP: …, reprezentowanym przez …, zwanym w dalszej części umowy „Najemcą”. 

§ 1 

Wynajmujący oświadcza, że jest zarządcą i dysponentem … znajdującej się w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach, 

będącej częścią składową nieruchomości zabudowanej położonej w Suwałkach  przy ul. Szpitalnej 66. 

§ 2 

Najemca będzie wykorzystywał … do prowadzenia zajęć … … razy w tygodniu, w godz. … 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia … do …  
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim dwutygodniowym okresem 

wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron. 
 

§  4 

 
1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu opłatę należną …. za korzystanie z … w wysokości … zł 

brutto z góry za jedną godzinę zajęć na rachunek bankowy nr 72 1240 5211 1111 0000 4922 
8544, w terminie wskazanym każdorazowo na wystawionej przez szkołę fakturze.  

2. W poszczególnych miesiącach trwania umowy opłaty wynoszą: 
- za m-c … … r. - … godz. x … zł brutto = … zł brutto 

3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość naliczania odsetek ustawowych za zwłokę  
w uiszczeniu opłaty należnej. 

4. W przypadku nie zapłacenia w ustalonym terminie i nieprzestrzegania postanowień zawartych  
w § 5 niniejszej umowy,  Wynajmujący może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę. 
Rozwiązanie w tym trybie następuje na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony   
niedotrzymania  tych warunków. 

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany ustalonej opłaty należnej.  
§  5 

1.  Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania ….. wyłącznie do celów o których mowa w § 2. 



2. Najemca zobowiązuje się do nie podnajmowania przedmiotu najmu osobom trzecim bez 
pisemnej zgody Wynajmującego.  

3. Najemca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku w wynajmowanym lokalu. 
4. Najemca zobowiązuje się do napraw na koszt własny i własnym staraniem szkody na 

przedmiocie najmu z winy, bądź z przyczyn leżących po jego stronie.  
5. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem korzystania z hali sportowej i sali 

gimnastycznej. 
6. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu korzystania z ……., regulaminów 

porządkowych obowiązujących w jednostce, przepisów bhp i ppoż. oraz przestrzegania zaleceń 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie 
kwarantanny i zasad higieny.  

7. Najemca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru i opieki nad grupą osób korzystających  
z obiektu przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe w tym zakresie, które 
zostały określone odrębnymi przepisami i prawidłowy przebieg treningów.   

8. Osobom nie uczestniczącym w zajęciach przebywanie na obiektach szkolnych jest zabronione, 
dotyczy to także dzieci uczestników zajęć sportowych pozostawionych bez opieki dorosłych. 

 

§ 6 

Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za: 

1. Wypadki powstałe podczas zajęć sportowych. 
2. Garderobę i sprzęt osobisty uczestników treningów pozostawiony na czas trwania treningów w 

szatniach i w sali sportowej, do których klucze winna posiadać wyznaczona osoba 
odpowiedzialna za grupę trenującą. 

3. Sprzęt będący własnością  Najemcy, który zostanie pozostawiony na terenie obiektu. 
 

§ 7 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego.  

2. Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji 
stron, a w przypadku braku porozumienia przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Wynajmującego. 

§ 8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu podpisanego przez obie strony, 

pod rygorem nieważności. 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

   ………………………………………..……………                                                   …….………………………………………..……… 
                  (Wynajmujący)                                                                                               (Najemca) 


