
Poznań, dnia ………………………………………..r. 

............................................................ 
   (imię i nazwisko /firma) 

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

        (ulica, nr domu) 

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

    (kod, miejscowość) 

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

          (nr telefonu) 

 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej  

ul. Strzegomska 3 

60 – 194 Poznań   

 

 

WNIOSEK 

o dzierżawę komunalnej nieruchomości gruntowej na terenie Miasta Poznania  

 

  

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

położonej w Poznaniu przy ul. ……………....................................................................... o ozn. 

geodezyjnie …………………………………………………………. o powierzchni ……………………………………… 

m2 na okres od…………………………………………………...do…………………………………………………… w celu 

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

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

 

 

………………………………………………………. 
                                                                                                                                       Podpis wnioskodawcy                             

 

 

Do wniosku należy dołączyć:  

1. Mapa terenu – zaznaczyć teren, którego wydzierżawieniem/wynajęciem jest się 
zainteresowanym 

2. umowa najmu lokalu (dotyczy ogródków gastronomicznych),  
3. opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków (dotyczy obszarów będących pod ochroną MKZ, 

ale nie dotyczy wniosków o ogródki i stoiska promocyjne). 



4. pisemna pozytywna opinia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta, o 
którą należy wystąpić wyprzedzająco na adres mailowy: plastykmiejski@zdm.poznan.pl 
(dotyczy ogródków, stoisk promocyjnych i mobilnych punktów gastronomicznych), 

5. opinia Sanepidu (dotyczy obiektów związanych z gastronomią), 
6. podpisane oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę… - (w przypadku 

obiektów budowlanych), 
7. dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS, 
8. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis 

pełnomocnictwa. 
 
 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ: 

 

 pocztą na adres: Zarządu Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60 – 194 Poznań 

 osobiście w sekretariacie ZZM, piętro I,  

 za pomocą skrzynki e-PUAP: / ZZMPoznan/SkrytkaESP 

 faksem, pod numer: 61-860-85-12 

 e-mailem: kancelaria@zzmpoznan.pl  
 

OPŁATY 

 

Od zawarcia umowy dzierżawy/najmu będzie naliczany czynsz dzierżawny.  

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

Kodeks cywilny i Ustawa o gospodarce nieruchomościami. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWACH 

REALIZOWANYCH W TRYBIE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

 

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu jako administrator danych osobowych /dalej: Administrator/ informuje, że 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest prowadzenie postępowań w 

trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. Ma Pani / Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich 

danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - ich usunięcia i 

ograniczenia przetwarzania. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@zzmpoznan.pl  lub 

pisemnie na adres: ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań. 

Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez 

okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 

przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odbiorcami danych są 

strony, uczestnicy postępowania, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną 

Administratora. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 
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