Załącznik nr 4
WYKAZ
nieruchomości Powiatu Piotrkowskiego oddanych przez jednostki organizacyjne
Powiatu i Starostwo Powiatowe w najem, dzierżawę, użyczenie
- stan na dzień 31.12.2009

Lp.

1.

Nazwa jednostki

Forma oddania

Zespół Szkół
- najem 4 lokali
Rolniczych
Centrum Kształcenia mieszkalnych
Praktycznego
im. W. Witosa
- najem lokalu na
w Bujnach
działalność
(kiosk szkolny)

- najem pomieszczenia
biurowego
- pozwolenie na
umieszczenie reklamy
(ogrodzenie terenu)

Nazwa najemcy,
dzierżawcy
- lokatorzy

2 lokale – czas
nieokreślony,
2 lokale - czas
określony

- osoba fizyczna

od 15.10.2008 r.
do 15.10.2011 r.

- Gospodarstwo
Pomocnicze

od 06.01.2009 r.
do 31.12.2009 r.

- BENA-POL Sp. J,
Łódź, ul. Brzezińska
277a

- najem pomieszczenia sali
gimnastycznej
- MINI Telekom S.A.
Radom,
ul. Podkanowska 54a
- najem oczyszczalni
ścieków
- Wspólnota
Mieszkaniowa
Bujny
- najem powierzchni na
umieszczenie
automatów- F.H. LEKO
Maciej Kolowrotkiewicz
- najem powierzchni na
umieszczenie automatów - F.H. SEBA II
Iwona Włodarczyk

2.

Czas na jaki
została zawarta
umowa

od 06.12.2007 r.
do 05.12.2010 r.
od 17.09.2009 r.
do 31.12.2009 r.
od 01.07.2006 r.
czas nieokreślony
od 01.10.2009 r.
do 30.06.2010 r
od 01.10.2009 r.
do 30.06.2010 r

- użyczenie sal lekcyjnych - Urząd Gminy w Grabicy umowa najmu
w budynku szkoły
odnawiana co rok

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych - użyczenie lokalu
im. Wł. St. Reymonta w przeznaczeniu na
gabinet
w Szydłowie
medycyny szkolnej

- najem lokalu w budynku
szkoły
- najem sal lekcyjnych
w budynku szkoły

- Szpital Rejonowy
w Piotrkowie Tryb.

od 01.09.2009 r.
na okres 3 lat

- osoba fizyczna

od 16.09.2009 r.
do 15.09.2010 r.

- Uniwersytet Śląski
w Katowicach

od 15.10.2009 r
do 30.06.2012 r.
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3.

4.

Dom Dziecka
w Sulejowie

Zespół Szkół
Rolnicze
Centrum Kształcenia
Ustawicznego
im. A. F.
Modrzewskiego
w Wolborzu

5.

Warsztat
Szkoleniowo Produkcyjny przy
Zespole Szkół
Rolnicze Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
w Wolborzu

6.

Zespół Szkół
Rolniczych
w Czarnocinie

- użyczenie części
nieruchomości Domu
Dziecka

- Stowarzyszenie Koła
Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym
w Piotrkowie Tryb.

od 08.12.2006 r. na okres - 10 lat

- wynajem sali nr 8
w internacie szkolnym

- „GÓRSKI” Kompleks
Gastronomiczno Hotelarski w Wolborzu

od 28.10.2008 r.
do 30.04.2010 r.

- najem pomieszczenia
w korytarzu szkoły

- osoba fizyczna

od 02.10.2008 r.
do 30.09.2011 r.

- dzierżawa ciągnika

- Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
w Piotrkowie Tryb.,
ul. Gliniana 17

od 01.08.2008 r.
do 31.12.2010 r.

- najem 18 lokali
mieszkalnych

- osoby zatrudnione
w szkole, emeryci

czas nieokreślony

- dzierżawa gruntów wraz - „Zielona Architektura”
z budynkami
Marek Wypychowski
Spółka Jawna

do 24.03.2021 r

- dzierżawa gruntów wraz - „Zielona Architektura”
z budynkiem obory
Marek Wypychowski
Spółka Jawna

do 24.03.2021 r

- najem sali wykładowej + - Rafał Radziszewski
do 31.12.2010 r.
plac manewrowy
Auto Szkoła „RADZIK”

7.

- wynajem klas lekcyjnych - Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół
Nr 1 w Sulejowie
Ponadgimnazjalnych
w Sulejowie
- wynajem lokalu na
- osoba fizyczna
działalność (kiosk
szkolny)

od 01.09.2009 r
do 31.08.2010 r.
od 07.09.2009 r
do 31.12.2009 r.

od 01.09.2009 r.
- wynajem klasy lekcyjnej - Towarzystwo Biblijne
i Traktatowe ”Strażnica” do 31.12.2009 r.
w Sulejowie
- wynajem sali
gimnastycznej

8. Starostwo Powiatowe - najem pomieszczenia
w budynku Starostwa
w Piotrkowie
Trybunalskim
- najem pomieszczenia

- Klub „KYODO”

od 02.11.2009 r.
do 31.12.2009 r.

- Izba Rolnicza
Województwa
Łódzkiego

od 01.08.2009 r.
do 31.07.2012 r.

- osoba fizyczna

od 01.11.2008 r.
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/bar/ w budynku
Starostwa Powiatowego

9.

Szpital Rejonowy
w Piotrkowie
Trybunalskim

do 31.10.2011 r.

- użyczenie pomieszczeń
biurowych w budynku
Starostwa Powiatowego

- Zarząd Światowego
Związku Żołnierzy AK
w Piotrkowie Tryb.

od 01.06.2008 r.
do 31.05.2011 r.

- najem pomieszczenia
biurowego w budynku
Starostwa Powiatowego

- Piotrkowska
Spółdzielnia
Producentów Rolnych

od 01.11.2008 r.
do 30.10.2011 r.

- najem powierzchni na
parterze budynku
Starostwa Powiatowego

- Pośrednictwo
Ubezpieczeniowe
i Finansowe s.c.
w Piotrkowie Tryb.

od 28.02.2010 r.
do 01.03.2010 r.

- najem 6 lokali
mieszkalnych
położonych w Bujnach

- lokatorzy

2 umowy zawarte
na czas trwania
stosunku pracy,
4 umowy zawarte
na czas
nieokreślony

- dzierżawa lokalu
użytkowego położonego
w Piotrkowie Tryb.,
ul. Wysoka 6

- Polski Związek
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
w Piotrkowie Tryb.

od 02.05.2005 r.
do 30.04.2020 r.

- dzierżawa nieruchomości - Okręgowy Związek
zabudowanej położonej
Piłki Nożnej
w Piotrkowie Tryb. przy
w Piotrkowie Tryb.
ul. Wysoka 6

od 01.08.2006 r.
do 31.07.2021 r.

- najem pomieszczenia
w budynku
Starostwa Powiatowego

- Skarb Państwa Głównym Urzędem
Geodezji i Kartografii
w Warszawie

od 18.06.2007 r.
na czas
nieokreślony

- najem pomieszczenia
w budynku
Starostwa Powiatowego

- Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

od 02.01.2008 r.
do 31.12.2011 r.

- najem 3 lokali
mieszkalnych
położonych w Ośrodku
Zdrowia w Skotnikach

- osoba zatrudniona
na czas
w Ośrodku Zdrowia oraz nieokreślony
2 najemców nie
będących pracownikami

- wynajem pomieszczenia
na punkt apteczny
w Ośrodku Zdrowia
w Dąbrowie n/Czarną

- osoba fizyczna

od 01.06.2004 r. na czas
nieokreślony

3

