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  Zwoleń, dnia…………………..  

  

……………………….………….  

……………………….………….  

……………………….………….  

……………………….………….  

  jednostka organizacyjna, adres  

  

  

 

       BURMISTRZ  ZWOLENIA 
  

 

 

WNIOSEK 

o oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej 
  

Na podstawie przepisu art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65) wnoszę o ustanowienie trwałego zarządu na czas 

nie oznaczony oznaczony* na okres ……….……………… do nieruchomości/części 

nieruchomości* niezabudowanej/zabudowanej, położonej w ………...………………….…                            

przy  ul. ……..………………….., oznaczonej jako działka ewidencyjna nr ……….…..…….    

o powierzchni …………..……………., dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu IV Wydział 

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr RA1Z/….........……………….................... 

Nieruchomość będzie wykorzystywana na cele: .……….………………….............................. 

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

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

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

Wartość  naniesień zgodnie z księgami rachunkowymi wynosi** 

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

 Na nieruchomości zostanie zrealizowana inwestycja polegająca na: 

…………………………………………………………………………………………………

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

Przewidywany termin zagospodarowania nieruchomości:*** 

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

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

Część nieruchomości o powierzchni ……………………… m2 jest objęta umową 

najmu/dzierżawy/użyczenia* na rzecz: 

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

………………………….………………………………………………………………………, 

zawartą na okres :…………………........................................ 

  

  

  

  ………………………………........  

        (podpis osoby upoważnionej)  
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 Załączniki: 

1. Wniosek jednostki organizacyjnej o oddanie nieruchomości w trwały zarząd 

2. Opinia komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, której podlega 

jednostka organizacyjna (wnioskodawca) 

3. W przypadku nowo-powstałej jednostki: 

- Uchwała rady Miejskiej w Zwoleniu o powołaniu tej jednostki 

- Statut jednostki 

4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

nieruchomości 

5. Wykaz naniesień znajdujących się na gruncie wraz z informacją dotyczącą 

budynków i znajdujących się w nich lokali mieszkalnych / użytkowych (kubatura, 

powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, liczba kondygnacji naziemnych 

i podziemnych budynków, ilość i powierzchnia użytkowa lokali), sposobem ich 

wykorzystania oraz z informacja przez kogo są zajmowane – oryginał podpisany 

przez osobę upoważnioną. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zwolenia  (adres: Pl. 
Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, telefon kontaktowy +48 48 6762210) 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych – Magdaleną Lenart pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem 

- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
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