
1.

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali oraz 
pomieszczeń do nich przynależnych będących w 
posiadaniu uczelni na podstawie innego tytułu niż prawo 
własności.

2.
Łączna powierzchnia użytkowa lokali oraz pomieszczeń 
do nich przynależnych*
z podziałem na powierzchnię:

                         13 923,5    m2

a) naukowo-dydaktyczną,                          12 938,2    m2
b) sportowo-rekreacyjną,                               344,0    m2
c) zakwaterowania,  -
d) kulturalno-rozrywkową,  -
e) nieużytkowaną  96,0 m2
f) Pozostałe 542,3 m2

1.

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali oraz 
pomieszczeń do nich przynależnych będących w 
posiadaniu uczelni na podstawie innego tytułu niż prawo 
własności.

2. Łączna powierzchnia użytkowa lokali oraz pomieszczeń 
do nich przynależnych* z podziałem na powierzchnię:                          6 365,90    m2

a) naukowo-dydaktyczną, 5698,6 m2
b) sportowo-rekreacyjną,

c) zakwaterowania,

d) kulturalno-rozrywkową,

e) nieużytkowaną 16,00 m2
f) pozostałe 651,30 m2

1.

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali oraz 
pomieszczeń do nich przynależnych będących w 
posiadaniu uczelni na podstawie innego tytułu niż prawo 
własności.

2. Łączna powierzchnia użytkowa lokali oraz pomieszczeń 
do nich przynależnych* z podziałem na powierzchnię:                          1 921,50    m2

a) naukowo-dydaktyczną, 1471,60 m2
b) sportowo-rekreacyjną,

c) zakwaterowania,

d) kulturalno-rozrywkową,

e) nieużytkowaną

f) pozostałe 449,90 m2
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* Dotyczy wszystkich nieruchomości uczelni (gruntowych/ budynkowych/ lokalowych).
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* Dotyczy wszystkich nieruchomości uczelni (gruntowych/ budynkowych/ lokalowych).
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* Dotyczy wszystkich nieruchomości uczelni (gruntowych/ budynkowych/ lokalowych).



1.

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali oraz 
pomieszczeń do nich przynależnych będących w 
posiadaniu uczelni na podstawie innego tytułu niż prawo 
własności.

2. Łączna powierzchnia użytkowa lokali oraz pomieszczeń 
do nich przynależnych* z podziałem na powierzchnię:  8.526,9 m2

a) naukowo-dydaktyczną,

b) sportowo-rekreacyjną,

c) zakwaterowania, 7 714,80 zł                        m2
d) kulturalno-rozrywkową,

e) nieużytkowaną 208,30 m2
f) ** pozostałe 603,80 m2

1.

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali oraz 
pomieszczeń do nich przynależnych będących w 
posiadaniu uczelni na podstawie innego tytułu niż prawo 
własności.

2. Łączna powierzchnia użytkowa lokali oraz pomieszczeń 
do nich przynależnych* z podziałem na powierzchnię:                          4 100,01    m2

a) naukowo-dydaktyczną, 3 185,51 m2
b) sportowo-rekreacyjną,

c) zakwaterowania, 648,75 m2
d) kulturalno-rozrywkową,

e) nieużytkowaną

f) pozostałe(wentylatornia, kotłownia, hydroforownia itp.) 265,75 m2

1.

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali oraz 
pomieszczeń do nich przynależnych będących w 
posiadaniu uczelni na podstawie innego tytułu niż prawo 
własności.

2. Łączna powierzchnia użytkowa lokali oraz pomieszczeń 
do nich przynależnych* z podziałem na powierzchnię:

a) naukowo-dydaktyczną,

b) sportowo-rekreacyjną,

c) zakwaterowania,

d) kulturalno-rozrywkową,

e) nieużytkowaną

f) pozostałe(wentylatornia, kotłownia, hydroforownia itp.)
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* Dotyczy wszystkich nieruchomości uczelni (gruntowych/ budynkowych/ lokalowych).
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* Dotyczy wszystkich nieruchomości uczelni (gruntowych/ budynkowych/ lokalowych).

* Dotyczy wszystkich nieruchomości uczelni (gruntowych/ budynkowych/ lokalowych).

**   pomieszczenia piwniczne



1.

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali oraz 
pomieszczeń do nich przynależnych będących w 
posiadaniu uczelni na podstawie innego tytułu niż prawo 
własności.

2. Łączna powierzchnia użytkowa lokali oraz pomieszczeń 
do nich przynależnych* z podziałem na powierzchnię: 10 396,00

a) naukowo-dydaktyczną, 9069,32  m2
b) sportowo-rekreacyjną, -

c) zakwaterowania,  660,02 m2

d) kulturalno-rozrywkową, -

e) nieużytkowaną
działalność

 222,89 m2

f) pozostałe(wentylatornia, kotłownia, hydroforownia itp.) 443,77m2
* Dotyczy 

1.

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali oraz 
pomieszczeń do nich przynależnych będących w 
posiadaniu uczelni na podstawie innego tytułu niż prawo 
własności.

2. Łączna powierzchnia użytkowa lokali oraz pomieszczeń 
do nich przynależnych* z podziałem na powierzchnię: m2

a) naukowo-dydaktyczną,

b) sportowo-rekreacyjną,

c) zakwaterowania,

d) kulturalno-rozrywkową,

e) nieużytkowaną

f) inne (Dom Pracy Twórczej)) m2

1.

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali oraz 
pomieszczeń do nich przynależnych będących w 
posiadaniu uczelni na podstawie innego tytułu niż prawo 
własności.

2. Łączna powierzchnia użytkowa lokali oraz pomieszczeń 
do nich przynależnych* z podziałem na powierzchnię: 6772,8 m2

a) naukowo-dydaktyczną, 6 282,21 m2
b) sportowo-rekreacyjną,

c) zakwaterowania,

d) kulturalno-rozrywkową,

e) nieużytkowaną

f) pozostałe 490,59 m2
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* Dotyczy wszystkich nieruchomości uczelni (gruntowych/ budynkowych/ lokalowych).
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* Dotyczy wszystkich nieruchomości uczelni (gruntowych/ budynkowych/ lokalowych).


