
Lesko, dnia……………………………………. 

 

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

imię i nazwisko wnioskodawcy/ów     nazwa podmiotu wnioskującego 

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

aktualny adres zamieszkania, telefon     aktualny adres siedziby, telefon 

 
……………………………………………………………….   ………………………………………………………….... 
PESEL 

………………………………………………………………   …………………………………………………………… 

NIP         NIP 
        ………………………………………………………...…. 

        REGON 

 

 

 

         STAROSTA LESKI 
          

 

WNIOSEK 

o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały 

zarząd* nieruchomości Skarbu Państwa 
 

 

Proszę/simy o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu/ trwały 

zarząd* nieruchomości oznaczonej działką/ami nr……………………………………………….  

położonej/ymi w ………………………….., objętej/ymi KW nr …………………………………….. 

Uzasadnienie wniosku: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam/y, że nie zalegam/y z zobowiązaniami pieniężnymi wobec Skarbu Państwa, związanymi 

z nieruchomością wskazaną we wniosku. 

Jako inny termin wniesienia pełnej kwoty opłaty rocznej proponuję/my 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



Oświadczam/my, że*: 

 jestem/śmy przedsiębiorcą/cami  i prowadzę/imy/ działalność gospodarczą , 

 nie jestem/śmy przedsiębiorcą i nie prowadzę/dzimy działalności gospodarczej. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko. Mogą się Państwo 

z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora: ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, e-mailem: 

poczta@powiat-leski.pl telefonicznie : 13 469 71 24, 

2) W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Lesku, w tym realizacji 

Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: 

listownie na adres siedziby administratora: ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, e-mailem: iod@powiat-leski.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit.  c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie 71 ust 4 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 ), 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych 

jest Starosta Leski. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.)  

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich 

danych, do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane 

do automatycznego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce 

nieruchomościami 

 

 

        ………………………………………………. 
         /podpis wniskodawcy/ów 

 

 

* właściwe zaznaczyć 

 
WYMAGANE DOKUMENTY : 

I. Podmioty, które nie są przedsiębiorcami i nie prowadzą działalności gospodarczej składają: 

1) wypełniony wniosek, z uzasadnieniem przyczyny ubiegania się o zmianę terminu płatności opłaty rocznej, 

 

II. Podmioty, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą, zobowiązane są przedłożyć: 

1) wypełniony wniosek, z uzasadnieniem przyczyny ubiegania się o zmianę terminu płatności opłaty rocznej, 

2) wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis"  - zał. Nr 1, 

3) aktualne informacje niezbędne do przyznania pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej  tj.: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie wnioskodawca (oraz jednostki gospodarcze powiązane 

z wnioskodawcą) otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2-ch poprzedzających go lat, albo 

oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę (i jednostki 

powiązane) - zał. Nr 2, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - zał. Nr 3, 

b) dokumenty finansowe pozwalające ocenić sytuację wnioskodawcy/ów (oraz jednostek gospodarczych 

powiązanych z wnioskodawcą) - za rok, w którym wnioskodawca/y ubiega/ją się o pomoc oraz za rok poprzedni. 

 

Nieprzedstawienie przez wnioskodawcę - przedsiębiorcę żądanych dokumentów, wymienionych 

w pkt II - spowoduje, że wniosek w zakresie przesunięcia terminu opłaty rocznej, nie będzie mógł 

być pozytywnie załatwiony. 
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