
              Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.63.2019 

Burmistrza Stawiszyna z dnia 20 grudnia 2019 r. 

               

       Długa Wieś Druga, dn. .................................. r. 

 
 

Administrator targowiska  

„MÓJ RYNEK” w Stawiszynie 

Zakład Gospodarki Komunalnej  

 i Mieszkaniowej w Stawiszynie 

Długa Wieś Druga 23 C 

62-820 Stawiszyn 

 
 

WNIOSEK 

o rezerwację powierzchni handlowej  

na targowisku gminnym „MÓJ RYNEK” w Stawiszynie 
 

 

Wnioskuję o rezerwację powierzchni handlowej na targowisku gminnym „MÓJ RYNEK” w Stawiszynie 

przy ul. Szkolnej 14 a: 

1. Imię i nazwisko, adres lub nazwa i siedziba Wnioskodawcy (Sprzedającego):  

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

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

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

2. Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………….... 

3. PESEL: …………………………………………………………………………………………….......... 

4. NIP (dla prowadzących działalność): ………… ……………………………………………….……...... 

5. Okres wnioskowanej rezerwacji*: 

□ 1 miesiąc 

□ 6 miesięcy 

□ 12 miesięcy 

6. Określenie rodzaju sprzedawanego towaru*:  

□ zwierzęta 

□ pozostałe: ................................................................................................................................................... 

7. Symbol sektora i rezerwowana powierzchnia handlowa (szer. x dług.):  ………………………………… 

8. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem targowiska gminnego „MÓJ RYNEK”  

w Stawiszynie oraz zasadami dotyczącymi rezerwacji powierzchni handlowych zawartych w Zarządzeniu 

Nr ............................ Burmistrza Stawiszyna z dnia .................... i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

             

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

                 
czytelny podpis 

* □ – właściwe zaznaczyć 



W celu zastosowania opłaty dla rolników do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający status 

rolnika, czyli zaświadczenie właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

potwierdzające złożenie przez Wnioskodawcę (Sprzedająego) wniosku o dopłaty bezpośrednie dla 

rolników.  

 

             

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

                 
czytelny podpis 

 

 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie, Długa Wieś Druga 23 C, 62-820 Stawiszyn  

w celu realizacji złożonego do Zakładu wniosku o rezerwację stanowiska handlowego na targowisku 

gminnym „MÓJ RYNEK” w Stawiszynie. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej wydanej przez administratora danych, w tym 

z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawienia. 

 

 

 

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

                          
miejscowość i data                                                                                                                                                          czytelny podpis 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


