Urząd Gminy Sanok
ul. Kościuszki 23
38-500 Sanok

Wniosek o dzierżawę / najem nieruchomości
gruntowej na cele pozarolnicze

Znak sprawy (nadaje pracownik):

…………………………………………

miejscowość i data

WNIOSKODAWCA: (imię i nazwisko lub nazwa firmy)

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY: (ulica, miejscowość, kod pocztowy)

PESEL (NIP w przypadku przedsiębiorców):

TELEFON:

Wójt Gminy Sanok
ul. Kościuszki 23
38-500 Sanok
Zwracam się z wnioskiem o wydzierżawienie / wynajęcie* nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Sanok, położonej w miejscowości …………………………..…………………….. oznaczonej
działką / częścią działki** o nr ewidencyjnym ……………….....……………………. i powierzchni
………………………….. ha, na okres …………………..…… lat, z przeznaczeniem na:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie, z tytułu zawartej umowy dzierżawy / najmu nieruchomości

zobowiązuję

się opłacać na rzecz Gminy Sanok czynsz oraz podatek gruntowy.
……………………..........................................................

podpis wnioskodawcy

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną, umieszczoną na odwrocie wniosku,
dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ją akceptuję. Podanie danych jest dobrowolne,
aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia niniejszego wniosku.

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

podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie/wynajęcie nieruchomości w trybie:
 - przetargowym
 - bezprzetargowym

……………………………………………………
podpis i pieczątka sołtysa

* niepotrzebne skreślić
** w przypadku wniosku o dzierżawę części działki – do wniosku należy dołączyć kopię mapy ewidencji gruntów z zaznaczonym obszarem proponowanej
dzierżawy. Kopię mapy można otrzymać w Urzędzie Gminy w Sanoku, ul. Kościuszki 23, pokój nr 510 (V piętro), tel.: 13 46 56 552.
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1044 ze zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sanok, z siedzibą w Sanoku przy
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, email: ug_sanok@gminasanok.pl
2. Wójt Gminy Sanok wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@gminasanok.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Sanok na podstawie art. 6 pkt. 1 lit b) ww. rozporządzenia,
w celu rozpatrzenia Pana/Pani wniosku o dzierżawę/najmu nieruchomości objętej wnioskiem.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących
archiwizacji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ewentualnego zawarcia z Gminą Sanok
umowy w ww. zakresie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości
merytorycznego rozpatrzenia złożonego wniosku i pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
7. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani\Pan, że przetwarzanie
danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie
z art. 77.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art. 18 ust. 1 a-d).
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
1.

Podstawa prawna:
1.
2.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

