Czerwionka-Leszczyny, dnia ................................
…........................................................
(imię i nazwisko/nazwa firmy)
…........................................................
…........................................................
(adres zamieszkania/siedziby firmy)
…........................................................
(PESEL/REGON1)
…........................................................
(NIP)2
…........................................................
(nr telefonu/e-mail)3

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

WNIOSEK
o użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r.,
poz.121 ze zm.)

1. Proszę o użyczenie nieruchomości/części nieruchomości * :
□ z przeznaczeniem pod zabudowę
□ niezabudowanej
□ zabudowanej …...................................................(np. budynek mieszkalny, garaż, kiosk, pawilon)
położonej w …...................... przy ul.......................... nr działki ..............., obręb.......................
2. Powierzchnia wnioskowana do użyczenia: …...................... m2, (zgodnie z zał. mapowym**)
3. Okres użyczenia:
□ na okres …........................... od..............do …............
□ na czas nieoznaczony
4. Planowane przeznaczenie przedmiotu użyczenia z przeznaczeniem pod:
□ handel
□ usługi
□ gastronomię
□ produkcję
□ zaplecze budowy, budynek socjalny, magazyn, skład
□ parkingi, miejsca postojowe
□ garaże
□ drogi dojazdowe, place manewrowe, tereny do obsługi bud. i lok.
□ stacje paliw, myjnie samochodowe

□ obiekty użyteczności publ. (np. budki telefoniczne)
□ rolę do 1000 m2
□ rolę powyżej 1000 m2
□ zieleń przydomową
□ funkcję rekreacyjno-sporotwo-kulturalną
□ funkcję badawczą i naukową
□ handel owocami sezonowymi
□ działalność rozrywkową typu cyrki, wesołe miasteczka do 800 m2 włącznie
□ działalność rozrywkową typu cyrki, wesołe miasteczka powyżej 800 m2
5. Oświadczam, że teren o który wnioskuję :
□ dzierżawię zgodnie z umową dzierżawy z dnia ...............................do …................................
□ wynajmuję zgodnie z umową najmu z dnia .....................................do ….................................
□ użytkuję od dnia …....................................................................................................................
□ nie użytkuję
6. Oświadczam, że działam jako pełnomocnik Pani/Pana …..........................................................
7. Załączniki:
□ załącznik mapowy z zaznaczonym wnioskowanym terenem**
□ oryginał/potwierdzona kopia pełnomocnictwa (w przypadku wniosków składanych przez
pełnomocnika)
□ inne: …....................................................................................................................................
…..................................................
(data i podpis)
Oświadczenia:
Oświadczam, iż dodatkowe dane osobowe we wniosku (nr telefonu, e-mail) zostały podane przeze mnie
dobrowolnie i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego zarządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu
realizacji wniosku.

…..................................................
(data i podpis)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego zarządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych podanych we wniosku (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, PESEL/REGON, NIP, nr telefonu,
e-mail) oraz ich udostępnienie innym Wydziałom Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na cele
realizacji umowy w zakresie obowiązku zapłaty danin publicznych w tym podatku od nieruchomości.

…................................................
(data i podpis)

Objaśnienia:
Numer Regon należy podać w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
Pola NIP nie wypełniają:
- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
- osoby prowadzące działalność gospodarczą niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od
towarów i usług.
3
Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, wnioskodawca ma prawo dostępu do treści
tych danych i ich poprawiania oraz może żądać ich usunięcia. Podanie dodatkowych danych może
ułatwić kontakt z wnioskodawcą i przyczynić się do przyspieszenia realizacji sprawy.
----------------------------------------------------------------* niepotrzebne skreślić
** dotyczy wniosku o użyczenie części działki ewidencyjnej
1
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