Za cznik nr 1 do Zarz dzenia nr 17/2014
Dyrektora Zak adu Us ug Komunalnych w W gli cu
z dnia 04.12.2014 r.

…………………………………………………….

W gliniec dnia, ……………………

(imi i nazwisko wnioskodawcy-pismem drukowanym, wielkimi literami)

……………………………………………..………
(adres zameldowania)

………………………………….…………………
(adres zamieszkiwania/do korespondencji gdy inny ni zameldowania)

……………………………………
PESEL

……………………………………
(telefon)

Zak ad Us ug Komunalnych
w W gli cu
ul. Partyzantów 8
59-940 W gliniec
WNIOSEK
Zwracam si z pro :
wynajem/dzier aw po raz pierwszy przy ul…………………………………………………
w …………………………………………………………………………………………...….
przed enie istniej cej umowy nr…………………. z dnia …………….wynajmu/dzier awy
przy ul……………………………….…………… w ..……………………….………………
1. Planowane przeznaczenie przedmiotu wniosku (zaznaczy X):
najem pomieszczenia gospodarczego
najem gara u murowanego
dzier awa ogródka przydomowego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
dzier awa gruntu z przeznaczeniem na nieruchomo gruntow niezabudowan
ytkowan pod zabudow kubaturow
Jednocze nie o wiadczam, e w okresie obowi zywania ostatniej umowy nie zasz a adna zmiana co
do lokalizacji, powierzchni oraz przeznaczenia wynajmowanego/dzier awionego przedmiotu umowy.
2. Oznaczenie geodezyjne nieruchomo ci gruntowej*
…………………………………………………………………………………………………
3. Powierzchnia wynajmowanego/ wydzier awionego przedmiotu umowy*
………………………………………………………………………………………………..
4. O wiadczenie o niezaleganiu z op atami za okre lone w pkt. 1 sk adniki zasobu*
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
( orygina dowodu osobistego do wgl du )
Zak ad Us ug Komunalnych w W gli cu dzia aj c na podstawie art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z pó niejszymi zmianami) informuje, e:
- dane osobowe s zbierane i przetwarzane wy cznie w post powaniu dotycz cym przedmiotu wniosku,
- dane osobowe mog by udost pniane tutejszemu Urz dowi Gminy i Miasta W gliniec uczestnicz cemu w procedurze
rozpatrywania wniosku,
- osobie, której dane dotycz przys uguje prawo wgl du do zebranych danych i ich poprawiania.
Przyj em do wiadomo ci powy sz informacj i o wiadczam, e dane osobowe podane przeze mnie s zgodne z prawd ,
podaj dobrowolnie i wyra am zgod na ich przetwarzanie w zakresie dotycz cym z onego wniosku.

…………………………………………..
Podpis wnioskodawcy

* pkt. 2,3,4 wype nia ZUK

Dane osobowe i adres zameldowania wnioskodawcy pracownik ZUK w W gli cu potwierdzi na podstawie udost pnionego mu do wgl du
dowodu osobistego nr ………………….………….

……………………………………..
data, podpis i piecz tka pracownika ZUK w W gli cu

