WNIOSEK O DZIERŻAWĘ/NAJEM NIERUCHOMOŚCI - CZĘŚĆ I
1. Wnioskodawca:
1) Imię, nazwisko
......................................................................................................................
2) adres zamieszkania: ………………….
3) PESEL: …………….
4) forma prawna: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
5) adres do korespondencji:............................................................................................
tel.: .................................. faks: ............................................... e-mail: ................................
6) dane osoby upoważnionej do kontaktów ws dzierżawy/najmu (imię, nazwisko, nr tel. e mail)
………………………………………………………………………………………………………..:
2. Przedmiot dzierżawy/najmu:
1) Określenie nieruchomości w celu dzierżawy/najmu: …………..
2) Celem dzierżawy/najmu jest prowadzenie działalności polegającej na: …………..
3) Proponowana stawka czynszu dzierżawnego/najmu za 1 m2 wynosi …………… zł netto
miesięcznie.
4) Proponowany miesięczny czynsz dzierżawny/najmu wynosi ……………. zł netto.

(wpisać odpowiednio w pkt 3 lub 4 – zgodnie z formą określoną w wykazie nieruchomości,
niepotrzebne skreślić)
5) Okres dzierżawy: ……………
3. Oświadczam,
że
w
przypadku
zaakceptowania
niniejszego
wniosku
oświadczenie
o prowadzeniu działalności gospodarczej dostarczę przed podpisaniem umowy dzierżawy/najmu.
4. Załącznikiem do niniejszego wniosku są wymagane oświadczenia w części II wniosku.

Data, podpis Wnioskodawcy*

*w przypadku gdy wniosek podpisuje pełnomocnik – należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo (oryginał
lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub
potwierdzona notarialnie).
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WNIOSEK O DZIERŻAWĘ/NAJEM NIERUCHOMOŚCI - CZĘŚĆ II
Wnioskodawca:
1. Imię, nazwisko
......................................................................................................................
2. adres zamieszkania: ………………….
3. PESEL: ………………
4. forma prawna: osoba fizyczna nieprowadząca działalności
Oświadczam że,
1. nie posiadam zaległości w opłatach wobec Skarbu Państwa i ZUS,
2. nie figuruję w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczej, o których
mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych,
3. nie posiadam zaległości z tytułu najmu/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta
Opola,
4. zapoznałem się ze stanem technicznym nieruchomości oraz wzorem umowy i nie wnoszę
zastrzeżeń,
5. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z
siedzibą w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole. Dane kontaktowe administratora danych
dostępne będą pod adresem www.mosir.opole.pl/kontakt.
Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych będą dostępne w zakładce ‘Kontakt’ oraz pod adresem e- mail
iod@mosir.opole.pl.
Zawarte w formularzu dane przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych
jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych identyfikacyjnych, dotyczących reprezentacji
oraz adresu podmiotu uniemożliwi zawarcie oraz realizację umowy. Podanie danych
kontaktowych ma charakter dobrowolny i może ułatwić proces zawarcia i realizacji umowy.
Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 5 lat zakończeniu
realizacji usług.
Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Dane mogą być
ujawnianie również naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług,
w szczególności dostawcy usług hostingu, podmiotom wykonującym usługi serwisowe,
doradcze, konsultacyjne i audytowe.
Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. oświadczam, że jestem / nie jestem w związku małżeńskim* (*niepotrzebne skreślić)
7. oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
Data, podpis Wnioskodawcy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA (jeśli dotyczy)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego męża/żonę zobowiązań wynikających
z umowy dzierżawy oraz zobowiązuję się wspólnie z małżonkiem do podpisania oświadczenia o poddaniu
się egzekucji w trybie § 777 Kodeksu cywilnego.

Data, podpis małżonka
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