
Załącznik nr 2 

do Regulaminu sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości ZUT 

oraz przenoszenia prawa wieczystego użytkowania, a także najmu i dzierżawy 

nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym ZUT 

I Wypełnia Wnioskujący 

…………………………………………           …..……………, dnia ……….………… 
(nazwisko i imię/nazwa firmy) 

……………………………………..…. 
(NIP, REGON, KRS) 

……………………………………..…. 
(adres zamieszkania) 

………………………………………… 
adres siedziby firmy) 

…………………………………………. 
(adres do korespondencji) 

………………………………………… 
(dane do faktury) 

…………………………………..……. 
(telefon kontaktowy) 

…………………………..…………….                          ………………………………………. 
(adres e-mail) 

…………………………………..…….          ...……………………………………. 
(PESEL)               (dysponent nieruchomości) 

WNIOSEK  

1. Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie: 

umowy, 

           aneksu do obowiązującej umowy*: 

na wniosek najemcy/dzierżawcy  

na wniosek Wynajmującego/Wydzierżawiającego  

z urzędu  

z powodu: ……………………………………………………………………………………..………. 

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

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

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

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

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

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

dotyczącej/dotyczącego* oddania do odpłatnego korzystania: 

• powierzchni użytkowej …………………. m2 w budynku nr …………………...………..…… 

• gruntu rolnego ………….……… ha, 

• terenu ………………… m2/ha*, 

• garażu nr ……  o powierzchni użytkowej ………..… m2, 

• miejsca postojowego …….……..…… m2 przy budynku nr..…….…………….….…………...……..... 

• adresu ……………………………………………………...…………..………………………………... 

• na obecnych warunkach (przedmiot umowy)  ……………………………………………….....………. 

• inne ………………………………………………………………………………………..……………. 

w lokalizacji:  ................................................................................................................................................  

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

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

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



(określić wydział/jednostkę ZUT, adres lokalizacji) 

2. Przedmiot umowy wykorzystywany będzie w celu:  .................................................................................  

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

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

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

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

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

3. Wnioskowany okres związania umową:  ....................................................................................................  

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

4. Proponowana miesięczna stawka czynszu (netto) za przedmiot umowy*: 

• …………. zł za m2 powierzchni użytkowej w budynku, 

• …………. zł za ha gruntu rolnego, 

• …………. zł za m2/ha* terenu, 

• …………. zł za m2 powierzchni użytkowej garażu, 

• …………. zł za m2 miejsca postojowego,  

• za udostępnienie adresu: ……………….…zł/m-c 

• na obecnych warunkach (przedmiot umowy) ………………………………………………………….. 

WNIOSKI/UWAGI:  ............................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

……………………………………… 
(podpis Wnioskującego) 

Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z Regulaminem sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz przenoszenia prawa wieczystego 

użytkowania, a także najmu i dzierżawy nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i akceptuję wszelkie jego zapisy, 

co potwierdzam własnoręcznym podpisem   . 

……………………………………… 
 (podpis Wnioskującego) 

II Wypełnia ZUT 

5. Opinia pracownika Uczelni, który administruje nieruchomością dotycząca dostępności 

nieruchomości i warunków zawarcia umowy/aneksu: 

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

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

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

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

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

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

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

6. Powierzchnia przedmiotu umowy/aneksu: 

• powierzchnia użytkowa …………………. m2 w budynku nr …………………...………..…...……...., 

• grunt rolny ………….……… ha, 

• teren ………………… m2/ha*, 



• garaż nr ………..…  o powierzchni użytkowej ……… m2, 

• miejsce postojowe …….………… m2 przy budynku nr ………………….………………………........, 

7. Media (wpisać odpowiednio: podlicznik (montaż/ryczałt/brak/we własnym zakresie)): 

• energia elektryczna: ……………………………………………………..…………………..………..… 

• energia cieplna CO: ………………………………………………………..………………………...…. 

• woda zimna: …………………………………………………………..………………….………...…… 

• woda ciepła: …………………………………………………...……… 

• gaz: …………..…………………………………………………………...……………….…………….. 

• wywóz odpadów: ………………...…………………………………..…………………………………. 

• inne .……………………………………………………………………………...……………………… 

8. Miesięczna stawka czynszu (netto) za przedmiot umowy***: 

•  …………. zł za m2 powierzchni użytkowej w budynku, czynsz netto …………………… 

• …………. zł za ha gruntu rolnego, czynsz netto ………………………………………….. 

• …………. zł za m2/ha* terenu, czynsz netto ……………………………………………… 

• …………. zł za m2 powierzchni użytkowej garażu, czynsz netto ………………………… 

• …………. zł za m2 miejsca postojowego, czynsz netto …………………………………… 

• za udostępnienie adresu: ……………….…zł/m-c, czynsz netto ……………………….…. 

• na obecnych warunkach (przedmiot umowy)………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………..........….…… 

9. Załącznik graficzny: …………………………………………..……………………………………….…. 

10. Uzasadnienie (udokumentowane badanie rynku):  ...................................................................................  

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

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

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

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

…….……………………………………………… 
(podpis pracownika Uczelni, który administruje nieruchomością) 

11. Opinia AGN:  ................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ….…………………………………………… 
(podpis kierownika AGN) 

12.  Opinia Samorządu Studenckiego**:  ........................................................................................................  

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

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

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

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



 …….………………………………………… 
(podpis przedstawiciela Samorządu Studenckiego) 

13. Decyzja dysponenta nieruchomości: 

Wyrażam/nie wyrażam* zgody na zawarcie umowy na warunkach przedstawionych powyżej w pkt 6–13*. 

Oświadczam, że wniosek nie koliduje/koliduje* z ograniczeniami wynikającymi z projektów realizowanych 

w obiekcie finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym pozabudżetowych/poza dotacyjnych. 

…….………………………………… 
  (podpis dysponenta nieruchomości) 

Akceptuję/nie akceptuję* 

…………………………………………. 

Rektor 

* niepotrzebne skreślić 

** dotyczy wyłącznie nieruchomości pozostających w dyspozycji Osiedla Studenckiego 

***przy ustaleniu stawki czynszu, przychody winny co najmniej pokrywać koszty eksploatacyjne 

  



Załącznik nr 1 

do Regulaminu sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości ZUT  

oraz przenoszenia prawa wieczystego użytkowania, a także najmu i dzierżawy 

nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym ZUT 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

o ochronie danych osobowych 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 osobowych RODO), informuje się, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie z siedzibą przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, tel. 91 449 40 15, e-mail: rektor@zut.edu.pl. 

Inspektorem ochrony danych w ZUT jest mgr Artur Kurek, z którym kontakt możliwy jest:  

– pisemnie na adres: 70-310 Szczecin, al. Piastów 17 lub e-mail: IOD.kurek@zut.edu.pl  

– telefonicznie: 91 449 49 24,  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej z Zachodniopomorskim Uniwersytetem 

Technologicznym w Szczecinie umowy cywilnoprawnej dotyczącej odpowiednio zbycia lub oddania do 

odpłatnego korzystania (używania) nieruchomości (lub ich części) stanowiących własność ww. uczelni 

i podjętych na Pana/Pani wniosek działań ją poprzedzających oraz w celu realizacji obowiązków wynikających 

z przestrzegania przepisów prawa, w szczególności statystycznych, archiwalnych.  

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO).  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionego celu w pkt 

3, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody). 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO) – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych. 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim.  

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
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