
Chęciny, dnia ................................

.............................................................
imię i nazwisko wnioskodawcy / wnioskodawców /

nazwa podmiotu 1

.............................................................
adres  zamieszkania / korespondencji / siedziby 1

.............................................................

.............................................................
NIP 2

.............................................................
telefon/ e-mail 3

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny

WNIOSEK 

O DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI /CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI *

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CHĘCINY

Wnioskuję  o  wydzierżawienie  nieruchomości/części  nieruchomości*  zabudowanej/

niezabudowanej*,  stanowiącej  własność  gminy  Chęciny,  położonej  w  miejscowości

…………………………………………………..  przy  ul.  ………………………………………..,  oznaczonej

w ewidencji  gruntów jako działka/-i  nr ………………………….,  w obrębie ……………………………,

o powierzchni ………………………………. m2.

Wnioskowany okres dzierżawy ……………………………………………………………………………………………..

Planowane wykorzystanie przedmiotu dzierżawy………………………………………………………………...,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(w  przypadku  przeznaczenia  przedmiotu  dzierżawy  na  cele  rolne/zieleń  przydomowa

wskazane załączniki nie są wymagane).

.......................................
podpis wnioskodawcy/wnioskodawców 

lub osoby upoważnionej

* niepotrzebne  skreślić
1 wymagane  (odmowa podania  danych  jest  równoznaczna  z  brakiem możliwości

realizacji wniosku i prowadzenia umowy dzierżawy),
2 wymagane  dla  osób  prawnych  oraz  osób  fizycznych  prowadzących  działalność

gospodarczą, 
3 nie wymagane.

Verte

W załączeniu do wniosku:



 1 egz. mapy wraz ze wskazaniem lokalizacji dzierżawy na mapie, 
 inne dokumenty w zależności od rodzaju sprawy.

Realizując obowiązek informacyjny, określony w  art. 13 ust. 1 i  ust. 2 RODO informujemy, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chęciny z siedzibą w Chęcinach Pl. 2 Czerwca 4, 
    kod pocztowy: 26-060, adres e-mail:  gmina@checiny.pl, tel.  41 31 51 006. 
2.  W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
    Danych pod adresem e-mail: iodo@checiny.pl, tel. 41 31 53 117. 

Szczegółowe informacje o prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej
sprawie  znajdują  się  na  stronie  internetowej  administratora,  w  zakładce:  Ochrona  Danych
Osobowych (w szczegółowej klauzuli referatu GNOŚR – V):

http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=674&strona=1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a)  rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku
z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy  95/46/WE  (RODO)  w  celu  zawarcia  i  realizacji  umowy  o  dzierżawę  nieruchomości  /  części
nieruchomości.
  

   □ TAK, wyrażam zgodę                                □ NIE 

 
   …….…………………………………………..                                                ………………………………………….

 (miejscowość, data)                                                                     (podpis) 

http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=674&strona=1



	Szczegółowe informacje o prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej administratora, w zakładce: Ochrona Danych Osobowych (w szczegółowej klauzuli referatu GNOŚR – V):

