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REFERAT/STANOWISKO: Referat  Rozwoju Gospodarczego/ Inspektor                                              

ds.  gospodarki nieruchomościami                               
 
Nazwa usługi: Wydzierżawianie gruntów komunalnych, użyczenie nieruchomości 

komunalnych  
Wymagane  
dokumenty: 

 
1. Wniosek o dzierżawę – załącznik nr 1 oraz nr 2. 
2. Wniosek o dzierżawę gruntu pod reklamę – załącznik nr 3. 
3. Załączniki do wniosku: 
     - mapa z zaznaczonym terenem. 

 

Miejsce złożenia 
dokumentów: 

Urząd Gminy w Zębowicach. ul. I. Murka 2 
 Sekretariat;  
 Telefon:  77 421-60-76  
                 77/421-60-76 wew. 32 
 Fax:         77 421-60-76 wew. 36 
 email:    ug@zebowice.pl 

 
Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej  

 

Termin i sposób 
załatwienia: 

1. Ze względu na konieczność sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do przekazania w dzierżawę i wywieszenia na tablicy 
ogłoszeń na okres 21 dni, w ciągu ok. 2 miesięcy. 

2. Płatności za dzierżawę można dokonywać  na rachunek bankowy Nr 39 
89091029 2002 0000 2437 0001 prowadzony przez Bank Spółdzielczy                     
w Zawadzkiem O/Zębowice. 

 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013r., poz. 267 ). 

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.                  
z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).  

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 
93 z późn. zm.). 

4. Uchwała Nr XIX/146/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2008 r.             
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami ze zm.  

5. Uchwała  Nr XXI/191/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 r.                     
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Zębowice. 

 

Tryb odwoławczy:  

Dodatkowe 
informacje: 

Po złożeniu wniosku i możliwości wydzierżawienia gruntu sporządza się i podaje                   
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do dzierżawy. Niniejszy wykaz 
wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu, a ponadto informacje                               
o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie                         
w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. przez przekazanie sołtysom 
Po tym okresie wnioski są rozpatrywane i zostaje podjęta decyzja co do dzierżawy.          



Po zgromadzeniu niezbędnych informacji przygotowana zostaje umowa dzierżawy.             
W przypadku więcej niż jednego wniosku ogłasza się przetarg na wydzierżawienie 
nieruchomości.      

 

Formularze                 
i wnioski                     
do pobrania: 

W  BIP poniżej karty usługi  lub na miejscu pok. nr 12 – II piętro, na folderze Wspólny -
Zofia Pułanecka. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


