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Poznań, dnia___________ 
 
Zarząd Komunalnych 
Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 
ul. Matejki 57, 60-770 Poznań 

 
 

 
WNIOSEK O DZIERŻAWĘ OGRÓDKA PRZYDOMOWEGO 

 
1. Dane wnioskodawcy (nazwisko i imię, adres zamieszkania, numer PESEL, dane kontaktowe: 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej): 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

2. Adres (w tym numer porządkowy) oraz dane geodezyjne nieruchomości (obręb, arkusz, 
numer działki): 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

3. Wnioskowana powierzchnia ogródka (m2): 
 
____________________________________________________________________________ 

4. Proponowana stawka czynszu za 1 m2 powierzchni rocznie (netto): 
 
____________________________________________________________________________ 

5. Informacja o zajmowanym zasobie od Miasta Poznań lub ZKZL sp. z o.o. (wymienić jakie 
wraz z adresem lokalizacji, np. lokal mieszkalny): 

 
____________________________________________________________________________ 

6. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami za zajmowany zasób od Miasta Poznań lub ZKZL 
sp. z o.o.: 

 
____________________________________________________________________________ 

7. Deklaracja akceptacji Regulaminu użytkowania ogródków przydomowych, w tym prac 
porządkowych ogrodu na własny koszt i ryzyko Najemcy bez możliwości rozliczenia 
poniesionych nakładów w czasie trwania dzierżawy jak i po jej ustaniu: 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Załączniki: 

  mapka ewidencyjna/zasadnicza nieruchomości z naniesioną lokalizacją proponowanego ogródka 
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REGULAMIN 

użytkowania ogródków przydomowych 

Dzierżawca ogródka przydomowego zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu jego 
użytkowania: 
 

1. Działka winna być wyłącznie przeznaczona na ogródek rekreacyjny z jednoczesną możliwością 
upraw ogrodniczych na własne potrzeby. 

2. Zabrania się prowadzenia na działce działalności gospodarczej. 
3. Na działce można dokonywać nasadzeń drzew owocowych i krzewów zgodnie z Regulaminem 

pracowniczych ogródków działkowych, w szczególności: 
– przy sadzeniu krzewów i drzew owocowych należy dobierać gatunki i odmiany zalecane 

dla ogrodów działkowych, 
- zaleca się sadzenie drzew słabo rosnących i karłowych. 

Odległości i wysokości drzew w stosunku do granic działki należy zachować zgodnie 
z Regulaminem pracowniczych ogródków działkowych. 

4. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki 
i formy słabo rosnące, polecane dla rodzinnych ogrodów działkowych. 
Odległości i wysokości drzew w stosunku do granic działki należy zachować zgodnie 
z Regulaminem pracowniczych ogródków działkowych. 

5. Na działce nie wolno budować żadnych obiektów jak szopki, garaże, altany bez zgody 
Wydzierżawiającego, pod rygorem wypowiedzenia umowy dzierżawy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. 

6. Na granicy ogrodów, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty 
o wysokości do 1 metra. Ogrodzenie ogrodu innego typu: drewniane lub siatkowe wymaga zgody 
zarządcy i  nie może przekraczać wysokości 1 metra. Umieszczanie na ogrodzeniach ostro 
zakończonych elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest 
zabronione. 

7. Działka winna być użytkowana zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Dzierżawca 
zobowiązany jest do zagospodarowania i korzystania z ogrodu zgodnie z jej przeznaczeniem 
i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z budynku lub ogrodów 
przez sąsiadów. 

8. Dzierżawcy nie wolno magazynować/składować na działce materiałów budowlanych, sprzętu 
i urządzeń wielkogabarytowych oraz innych rzeczy w znacznej ilości. 

9. Dzierżawca oprócz czynszu opłaca świadczenia uzyskiwane za pośrednictwem 
Wydzierżawiającego. 
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Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe podane przeze mnie w niniejszym formularzu oraz zawarte w załączonych do 

niego dokumentach przetwarzane będą przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych 

sp. z o.o. (dalej Spółka) w celu rozpatrzenia wniosku, 

2) podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), 

3) wymienione dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla dochodzenia prawnie 

uzasadnionych roszczeń Spółki powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego 

korzystania z lokali, co do których Spółce przysługuje tytuł prawny, 

4) wymienione dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

5) administratorem powyższych danych osobowych będzie Zarząd Komunalnych Zasobów 

Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, 

6) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy 

elektronicznie pod adresem e-mail: iod@zkzl.poznan.pl, 

7) przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, 

8) przysługuje mi prawo: 

 żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 do przenoszenia danych osobowych, 

 do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 żądania informacji o źródłach pozyskania moich danych osobowych, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

 
PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK 

 
____________________________ 
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