URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zarządzania Nieruchomościami

WZN-11

Słupsk, dnia ..................................
Nazwisko, imię (lub nazwa) …....................................
......................................................................................
Adres (siedziba)............................................................
......................................................................................
telefon ..........................................................................
PESEL ..........................................................................
NIP ................................................................................

WNIOSEK
O DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI
Wnioskuję o wydzierżawienie nieruchomości / części nieruchomości* zabudowanej / nie
zabudowanej* stanowiącej własność Miasta Słupsk / Skarbu Państwa*, położonej w Słupsku
przy ul....................................... nr ......., oznaczonej jako działka nr ............ w obrębie ….... .
Powierzchnia przedmiotu dzierżawy: ..................... m2.
Okres dzierżawy ......................................................... .
Planowane przeznaczenie przedmiotu dzierżawy **:
□ na cele handlowe (sprzedaż .............................................) / usługowe
□ na cele gastronomiczne


ogródek gastronomiczny

□ na cele przemysłowo-składowe / zaplecza budów / tereny inne niezbędne do prawidłowego

wykorzystania i zagospodarowania dzierżawionego terenu
□ gromadzenie odpadów
□ tereny zajęte na elementy architektoniczne budynków i inne mogące poprawić

funkcjonowanie obiektów (działalność niedochodowa)
□ garaże
□ parkingi
□ ogródki warzywno-kwiatowe / zieleń przydomowa / tereny zagospodarowane zielenią i inne

(działalność niedochodowa)
□ tereny przyległe do wspólnot mieszkaniowych (podwórka)
□ uprawy rolne \ sady \ łąki \ pastwiska
□ na cele reklamowe
□ inne (podać jakie przeznaczenie): …................................................................................

Dodatkowe uwagi: …...................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
verte
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Przedkładam następujące załączniki:
- mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją wnioskowanej do dzierżawy
nieruchomością lub jej części (mapę można uzyskać w Wydziale Geodezji i Katastru –
Ratusz, Pl. Zwycięstwa 3, pok. 313)
w przypadku wspólnot mieszkaniowych:
□ uchwałę o wyrażeniu woli wzięcia w dzierżawę nieruchomości
□ uchwała o wyborze zarządu wspólnoty mieszkaniowej
inne:
…................................................................................................................................................
.............................................................
(podpis wnioskodawcy)

*właściwe podkreślić
** właściwe zaznaczyć

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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