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Oddanie nieruchomości w dzierżawę lub najem

Wymagane dokumenty i miejsce składania

✔ Wniosek zawierający określenie geodezyjne nieruchomości (położenie, powierzch-
nia, cel dzierżawy lub najmu)

✔ Kopia  mapy  sytuacyjno-wysokościowej  z naniesioną  lokalizacją  nieruchomości
wnioskowanej do dzierżawy lub najmu.

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności
14 pokój              nr 12 (poniedziałek - piątek godz, 7:30 – 15:30).

Termin i sposób załatwienia sprawy

Odpowiedź  w  terminie  do  2  miesięcy  od  dnia  otrzymania  wniosku.  Sprawa  jest
rozstrzygana w trybie cywilnoprawnym. Terminy Kpa nie mają zastosowania.

Opłaty

Nie  podlega.

Sposób odwołania

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

✔ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny.
✔ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami.
✔ Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym.
✔ Uchwała nr XXX/315/09 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 5 czerwca 2009r w spra-

wie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Nisko na czas oznaczony do 3 lat w przypadku, gdy po
umowie dzierżawy, najmu zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy i Miasta w Nisku – Referat Gospodarki Nieruchomościami
pok. nr 3 (parter), 
tel. (0-15) 8415652
e-mail: gn@nisko.pl

Osoba odpowiedzialna – Krystyna Stanisławska, podinspektor ds. windykacji opłat.

mailto:gn@nisko.pl
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..........................................................         ...........................................................
              (miejscowość, data  )           

 .........................................................                

..............................................................................

...........................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy,adres zamieszkania)
(naza firmy)

PESEL...................................

                                                    
                                                             Burmistrz Gminy i Miasta

                          Nisko

Zwracam się z prośbą o wydzierżawienie (wynajęcie) nieruchomości               

położonej w .............................................................. działki nr ...................................................

na okres ....................... ............. ............................. .. Na przedmiotowej nieruchomości 

zamierzam .......................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z „KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ                            
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”  w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody

................................
/własnoręczny podpis /

Załączniki:
- Kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej 
z naniesioną lokalizacją nieruchomości lub jej części.
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