
.......................................................                                 .......................................................
( imię i nazwisko )                                                                                                                 ( miejscowość ,  data )

........................................................
                    ( adres )

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

........................................................
                   ( nr  telefonu ) ***

NIP:
                                                                                                                                          Urząd Miejski w Nowej Rudzie
                                                                                                                              Wydział Mienia Komunalnego
                                                                                             ul. Rynek 11

W N I O S E K 

o dzierżawę gruntu stanowiącego zasoby Gminy Miejskiej Nowa Ruda

Proszę o dzierżawę działki  oznaczonej ewidencyjnie ………………………………… 
AM  ....................  Obręb................... o powierzchni..................................ha /m2    *

położonej przy ulicy....................................................  miasta  Nowa Ruda na cele: 

-  rolne*,
-  urządzenia  terenu rekreacyjnego*, 
- parkingu *, 
- zaplecza budowy*, 
- tablicy reklamowej*, 

...................................................................................................................................................**

W załączeniu kserokopia mapy zasadniczej syt-wys. w skali 1:500 z zaznaczonym  terenem
do  dzierżawy /nie dotyczy gruntów wydzierżawianych na cele rolne/.

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

*     niepotrzebne skreślić
**   wpisać w przypadku innego przeznaczenia gruntu  - określić  cel  dzierżawy

***
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 roku(Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie moich danych 
osobowych w celach  kontaktowych. 

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



PROCEDURA  ZAŁATWIANIA  WNIOSKU  O  UMOWĘ  DZIERŻAWY

1. Osoba fizyczna lub prawna (przyszły potencjalny dzierżawca) składa do Wydziału Mienia Komunalnego tut.
urzędu wniosek o dzierżawę gruntu stanowiącego zasoby Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

      Zasoby nieruchomości - to grunty stanowiące własność gminy nie oddane w użytkowanie wieczyste lub w   
      trwały zarząd, a także nie obciążone prawem użytkowania.
2. We  wniosku o dzierżawę należy dokładnie opisać nieruchomość, wskazać cel dzierżawy, podać przybliżoną

powierzchnię przedmiotu dzierżawy i nr geodezyjny działki. Do wniosku o dzierżawę należy załączyć mapę
z zaznaczoną powierzchnią dzierżawy lub odręczny szkic sytuacyjny .

3. Przy dzierżawie gruntu pod pawilon handlowo-usługowy, parking, garaż  wskazane jest przedłożenie mapy
zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych.

4. W przypadku dzierżawy  gruntu pod zaplecze budowy,  należy określić przewidywany termin zajęcia gruntu.
5. Przy dzierżawie gruntu w celu ustawienia tablic reklamowych należy załączyć zdjęcie tablicy reklamowej.
6. Po  szczegółowym  sprawdzeniu  wniosku  pod  względem  zgodności  z  zapisami  planu  zagospodarowania

przestrzennego  i  otrzymaniu  stosownej  opinii  z  Referatu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Burmistrz
Miasta  Nowa  Ruda  zarządza  ogłoszenie  wykazu  dotyczącego  oddania  w  dzierżawę  w  drodze
bezprzetargowej działki gruntu przeznaczonej  na  cel  wskazany we wniosku. Wykaz zostaje podany do
publicznej wiadomości przez okres 21 dni (zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy o gosp. nieruchomościami). 

7. Po upływie okresu wywieszenia zostaje zawarta umowa dzierżawy z przyszłym potencjalnym dzierżawcą
określająca zasady i warunki korzystania z gruntu. 

8. W przypadku dzierżawy gruntu pod pawilon handlowy,  parking,  garaż  zostaje  zorganizowany publiczny
przetarg  nieograniczony,  natomiast  dzierżawa  gruntu  pod  ogródek  i  inne  cele  wskazane  we  wniosku
odbywa się z reguły drogą bezprzetargową.

9. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit h ustawy o opłacie skarbowej z dnia  16 listopada 2006r (Dz. U. z 2012 r.
poz.  1282 ze  zm.),   o opłacie  skarbowej  nie  podlegają podania  i  załączniki  do  podań załatwianych  na
podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

10.  Wniosek  o  dzierżawę  gruntów  z  zasobów  gminy  załatwiany  jest  na  podstawie  ustawy  o  gospodarce
nieruchomościami oraz przepisów Kodeksu Cywilnego i  kończy się podpisaniem umowy  cywilnoprawnej
jaką  jest  umowa  dzierżawy.  Obowiązuje   tu  tryb  cywilno-prawny.  Nie  mają  tu  zastosowanie  przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego. Winien być załatwiony niezwłocznie jednak z uwzględnieniem
terminów  wynikających  z  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami.  Umowa  dzierżawy  zostanie
przygotowana do podpisania w terminie  4 tygodni  od dnia złożenia wniosku. O fakcie zawarcia umowy
dzierżawy  zostaje  powiadomiony  tut.  Wydział  Finansów  w  celu  obciążenia  dzierżawcy  podatkiem  od
nieruchomości. Czynsz dzierżawny zostanie ustalony w umowie dzierżawy.

Sprawy dzierżaw gruntów z zasobów gminy prowadzi Główny Specjalista  Dorota Habratowska tel. 74 872 0333

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta w Nowej Rudzie

Zgodnie  z  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem  Pani/Pana  danych   osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Nowa Ruda z siedzibą  ul. Rynek 1
    57-400 Nowa  Ruda;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@um.nowaruda.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie:
    - art. 6 ust. 1 lit.a,c   ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    - przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst  Dz.U. z 2018r.poz.121 zm.);
4. odbiorcami   Pani/Pana   danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
    osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji  zadania do  którego dane osobowe zastały
    zebrane a następnie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
6. posiada  Pani/Pan  prawo  żądania  od  administratora  dostępu  do danych  osobowych, do  ich  sprostowania,
    usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
    przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie*;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

*Prawo  żądania  od  administratora  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania, wniesienia  sprzeciwu  wobec   

mailto:iod@um.nowaruda.pl


  przetwarzania nie jest możliwe jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się z przepisu prawa.


