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Gorzyce, dnia ………………………………………… 

imię i nazwisko/ nazwa firmy 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

adres/siedziba 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

PESEL/ NIP 

……………………………………………………………………………… 

numer telefonu 

……………………………………………………………………………… 

Wójt Gminy Gorzyce 

ul. Sandomierska 75 

39-432 Gorzyce 

Wniosek o dzierżawę nieruchomości gminy Gorzyce 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm. ),Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18  

z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż  

3 lata lub na czas nieoznaczony, zwracam się z wnioskiem o dzierżawę całej/części* nieruchomości 

nr ewid. …..…………, o powierzchni……………………… obręb ……………………………, stanowiącej własność 

gminy Gorzyce, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

KW nr …………………………………………………………….. na okres …………………………………………………………… 

Dzierżawiona nieruchomość przeznaczona będzie na cele : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(np. rolne, na pastwiska, na łąkę, pod garaż, pod  usługi, itp.) 

…………………………………………………………………. 

podpis wnioskodawcy 

*-właściwe zaznaczyć 
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Załączniki: 

1. Mapa z zaznaczonym obszarem przeznaczonym obszarem do dzierżawy  

2. świadczenie potwierdzające, że Wnioskodawca nie posiada zaległości wobec Gminy 

Gorzyce / oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonywania decyzji właściwego organu 

imię i nazwisko/ nazwa firmy 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

adres/siedziba 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

PESEL/ NIP 

……………………………………………………………………………… 

Oświadczenie 

Niniejszym oświadczam, co następuje:  

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

wywiązuję się z cywilnoprawnych zobowiązań finansowych wobec Gminy Gorzyce które wynikają 

z wieczystego użytkowania gruntu dzierżawy/najmu nieruchomości, najmu/bezumownego 

korzystania z lokalu użytkowego bądź mieszkalnego. Nie posiadam żadnych innych zaległości 

finansowych Gminy Gorzyce, 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 ……………………………………………………………. 

Obowiązek informacyjny - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (U.E) 

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) – zostałem 

poinformowany o obowiązku informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych. 

podpis ………………………………………………………………. 


