
WNIOSEK O ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W DZIERŻAWĘ/NAJEM 

Miejscowość Data 

  

               Burmistrz Wołomina 

ul. Ogrodowa 4 

05-200 Wołomin 

 I. Wnioskodawca  (osoby fizyczne wypełniają rubryki od 1 do 3; firmy od 4 do 6) 

 1. Imię 2. Nazwisko 3. PESEL 

    
 4. Nazwa firmy 5. NIP 6. REGON 

    
 II. Adres wnioskodawcy  (lub siedziba firmy) 

 1. Miejscowość 2. Kod pocztowy 3. Poczta 4. Ulica 5. Nr domu 6. Nr lokalu 

       
Zwracam się z prośbą o przekazanie w dzierżawę/najem* nieruchomości zabudowanej/niezabudowanej* 

położonej w 
 
stanowiącej część 
działki/działkę* nr ewid.:                 

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

 
przy ulicy: 
 

obręb: 
 

powierzchnia dzierżawy 

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

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

Z przeznaczeniem na: **  A ) Cele związane z działalności gospodarczą 

1 tereny niezabudowane związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 

6 grunty pod pawilony handlowe i usługowe 
o powierzchni do 10 m2 

2 grunty użytkowane na cele imprez kulturalnych, 
okolicznościowych, widowiskowych, rozrywkowych 
o powierzchni poniżej 100 m2 

7 stoiska związane ze sprzedażą sezonową, 
okolicznościową 

3 parkingi i miejsca postojowe 8 reklamy (z wyłączeniem pasów drogowych) 

4 grunty pod pawilony handlowe i usługowe powyżej 10 m2 9 grunty wykorzystywane na cele rolne 

5 grunty użytkowane na cele imprez kulturalnych, 
okolicznościowych, widowiskowych, rozrywkowych 
o powierzchni powyżej 100 m2 

10 urządzenia i budowle stanowiące całość techniczno 
-użytkową wraz z instalacjami np. maszty 

11 inne:  
            ….………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Z przeznaczeniem na: **  B ) Cele nie związane z działalności gospodarczą 

1 parkingi i miejsca postojowe samochodów osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej 

4 garaż 

2  tereny zieleni przyległe do nieruchomości dzierżawcy 
służące poprawie zagospodarowania posiadanej nieru-
chomości z przeznaczeniem na wypoczynek i rekreację 

5 grunty pod częściami budynków mieszkalnych min. 
schody wejściowe, podjazdy, przybudówki, werandy 

3 obiekty tymczasowe zlokalizowane na nieruchomości 
przyległej dzierżawcy/najemcy 

6 tereny zajęte pod zaplecza budowlane 
i składowanie materiałów 

7 inne:  
            ….………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Informacje dodatkowe (np. nr telefonu kontaktowego, e-mail) 

 *  niepotrzebne skreślić 
**  zakreślić nr odpowiadający celowi dzierżawy 

.................................................................... 
(podpis   wnioskodawcy) 

Załączniki: 

� kopia mapy zasadniczej (lub odręczny szkic) z zaznaczonym terenem dzierżawy aktualną numeracją działek, numerem obrębu, 
położeniem i powierzchnią wnioskowanej dzierżawy 

� oświadczenie o niezaleganiu z tytułu opłat czynszu dzierżawnego (w przypadku kontynuacji). 


