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Or-5

Karta Informacyjna

Nazwa usługi:
Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy przez wójta
Podstawa prawna:
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Ustawa z dnia 20.12.1990 r. – O ubezpieczeniu społecznym rolników

Wymagane dokumenty:
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wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy podpisany przez
wszystkich właścicieli (formularz Or-5.1)



oryginał umowy dzierżawy (do wglądu) podpisany przez każdą ze stron
umowy.

Miejsce składania wniosku:
 Biuro Obsługi Mieszkańców, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter,
tel.: 46 864 25 65, email: biuroobslugimieszkancow@teresin.pl.
Opłaty:
 Zwolnione z opłaty skarbowej

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
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bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku,

Sposób zakończenia postępowania:


potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/osoba, u której można
uzyskać informację na temat zaawansowania sprawy :


referat organizacyjny, tel.: 46 86 138 15, email: urzad.gminy@teresin.pl

Tryb odwoławczy:

 brak
Dodatkowe informacje:
 zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce
położenia przedmiotu dzierżawy,
 do wniosku o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy należy załączyć
oryginał umowy (do wglądu) zawierający dane identyfikacyjne
wydzierżawiającego oraz dzierżawcy, numer i położenie działki ewidencyjnej,
powierzchnię wydzierżawianych gruntów, datę sporządzenia umowy oraz czas
trwania umowy.
 wójt potwierdza jedynie fakt zawarcia umowy, nie wnika w to, kto jest stroną
umowy ani w jej treść,
 potwierdzenie zawarcia umowy nie oznacza stwierdzenia własnoręczności
podpisu osób zawierających umowę,
 należy pamiętać jako strona umowy dzierżawy o poinformowaniu
właściwych urzędów o zawarciu umowy dzierżawy gruntu rolnego .

X

Uwagi:
 w przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się
do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem , że ich nieusunięcie w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie
wniosku bez rozpoznania,


interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu
Gminy Teresin przyjmowani są przez:
- wójta Gminy w każdy wtorek w godzinach: 10 - 14,
- zastępcę wójta Gminy w każdy piątek w godzinach: 10 - 14,
- sekretarza Gminy w każdą środę w godzinach: 12 - 16.

Opracowała:
Zaopiniował:
Bożena Kowalczyk Andrzej Jaworski

Zaakceptował:
Grażyna Cierpis-Przysucha

Godziny pracy Urzędu Gminy Teresin:
poniedziałek, wtorek: 8 - 16,
środa: 8 - 16, (dyżur: Biuro Obsługi Mieszkańców do 18),
czwartek, piątek: 7 - 15.

Zatwierdził
Marek Olechowski:

