URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zarządzania Nieruchomościami

WZN-XI

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI
Podstawa prawna: Kodeks Cywilny, art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. Nr 2147 ze zm.), uchwała Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 r.
Nr XXXVII/421/05 w sprawie określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) wniosek o wydzierżawienie nieruchomości lub jej części (WZN-11)
2) załączniki:
- mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją wnioskowanej nieruchomości lub jej części (mapę
można uzyskać w Wydziale Geodezji i Katastru – Ratusz, Pl. Zwycięstwa 3, pok. 313)
w przypadku wspólnot mieszkaniowych:
- uchwała o wyrażeniu woli wzięcia w dzierżawę nieruchomości
- uchwała o wyborze zarządu wspólnoty mieszkaniowej
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział
Zarządzania
Nieruchomościami
(WZN)
–
pokój 214a, 214, tel. 84-88-388, tel. 84-88-344 e-mail zn@um.slupsk.pl

Plac

Zwycięstwa

3,

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje
VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia,
pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia.

Upewnij się, że otrzymałeś(aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym".
W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w Słupsku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta
Słupska nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów
prawnych. Dane będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
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