
       Namysłów, dnia………………………………… 

Wnioskodawca: 

 

…………………………………………………………. 

(nazwisko, imię lub nazwa firmy) 

 

Adres: 

 

…………………………………………………………. 

(ulica, numer domu) 

       Urząd Miejski w Namysłowie 

………………………………………………………….  Wydział Rolnictwa i Gospodarki 

(kod pocztowy, miejscowość)   Nieruchomościami 

       ul. Stanisława Dubois 3 

PESEL: ……………………………………………….  46-100 Namysłów 

 

NIP/REGON: ………………………………………………………. 

  (dotyczy osób prawnych) 

 

Telefon, e-mail ** …………………………………………………………. 

           

WNIOSEK O DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI 

 

Wnoszę o wydzierżawienie / przedłużenie* umowy dzierżawy z dnia .……………………………………  

nieruchomości zabudowanej / nie zabudowanej * położonej w …………………………………………….. 

oznaczonej jako działka / część działki* nr ……………………………. k.m. ……………….. o powierzchni 

………………………………………. ha/m² na okres ………………………………………………. z przeznaczeniem: 

o na cele rolne 

o na ogródek przydomowy 

o pod działalność gospodarczą  ……………………………………………………………………………………. 

                                                            ( np. grunt pod budynkiem/tymczasowy kiosk) 

o na działalność handlową sezonową do 30 dni  na sprzedaż………………………………………… 

                           (np. zniczy/kwiatów/choinek) 

o pod ogródki przy lokalach gastronomicznych od 1 maja do 30 kwietnia 

o pod ogródki przy lokalach gastronomicznych od 1 stycznia do 30 września 

o pod infrastrukturę techniczną ……………………………………………………………………………………. 

o na działalność widowiskowo – rozrywkową: ….………………………………………………………….. 

           ( np. cyrk/wesołe miasteczko, koncerty/imprezy masowe) 



o terenu pod garażami / wiatami / budynkami gospodarczymi* 

o terenu pod parkingi samochodowe 

o terenu wykorzystywanego na cele szkoleniowe ………….……………………………………………… 

                (np. plac manewrowy do nauki jazdy) 

o inne ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Oświadczam, że opisaną wyżej nieruchomość obecnie użytkuję  / nie użytkuję *. 

Oświadczam, że użytkowana przeze mnie powierzchnia nieruchomości i sposób jej 

użytkowania nie uległy zmianie i zgodne są z postanowieniami zawartej poprzednio umowy 

dzierżawy / uległy zmianie * …………………………………………………………………………………………………… 

W przypadku przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w drodze przetargu proszę 
o powiadomienie mnie o jego terminie i warunkach 

  

 

      ………………………………………………………….. 

     (czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

 

 

Do wniosku załączam:  

1.Oświadczenie – zał. nr 1  

2. Uchwała o wyborze Zarządu i Uchwała upoważniająca Zarząd do zawarcia umowy dzierżawy w 

przypadku, gdy stroną umowy będzie Wspólnota Mieszkaniowa. 

 

3. Umowa kupna – sprzedaży obiektu budowlanego (w przypadku gruntu zabudowanego pawilonem lub 

kioskiem wybudowanym ze środków osoby fizycznej) 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

**dane dobrowolne 

 
wniosek nie podlega opłacie skarbowej 

 



Załącznik Nr 1     

 do wniosku o dzierżawę nieruchomości  

 

 

       Namysłów, dnia ……………………………………… 

……………………………………………………… 

(nazwisko, imię lub nazwa firmy) 

 

Adres: 

 

…………………………………………………………. 

(ulica, numer domu) 

        

………………………………………………………….   

(kod pocztowy, miejscowość)    

        

PESEL: ……………………………………………….   

 

NIP/REGON: ………………………………………………………. 

  (dotyczy osób prawnych) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Niniejszym oświadczam, co następuje:  

1.Nie mam zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do Gminy Namysłów oraz 

wywiązuję się z cywilnoprawnych zobowiązań finansowych wobec Gminy Namysłów, które 

wynikają z wieczystego użytkowania gruntu dzierżawy/najmu nieruchomości, 

najmu/bezumownego korzystania z lokalu użytkowego bądź mieszkalnego. Nie posiadam 

żadnych innych zaległości finansowych wobec Gminy Namysłów, do których nie stosuje się 

przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.  

2.Uzyskałem/uzyskałam/uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu 

 

 

   ...................................................  
czytelny podpis  


