
   
 

Kluczbork, dnia ................................... 
 

............................................................                                  
         ( imię i nazwisko ) 
 
................................................................... 
      ( adres zamieszkania  ) 
 
.................................................................,........ 
       ( nr dowodu osobistego/PESEL ) 
 

............................................................. 
         ( nr telefonu) 
 
W przetargu  występuję* 

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

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PRZETARGU 
 

Oświadczam, że zapozanałem/am się z: 
 

a) z treścią przepisów zawartych w Rozporządzeniu  Rady Ministrów   z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. z  

2014, poz. 1490), 
b) z treścią Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na sprzedaż i oddawanie w 

użytkowanie wieczyste oraz o prawo zawarcia umowy najmu/dzierżawy/obiektów i terenów komunalnych 
nieruchomości zatwierdzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr AO.0050.136.2013 z dnia 31.10.2013r.  

1. Akceptuję i przyjmuję do wiadomości i ścisłego przestrzegania podane w  ogłoszeniu o przetargu Nr 
GNP.6840.39.2017.JK z dnia 23.08.2017r.informacje dot.  przeznaczenia nieruchomości (planem 
zagospodarowania przestrzennego), stanu uzbrojenia technicznego gruntu - dot. nieruchomości gruntowej  
położonej w .................................................... ( dz. nr. ……….. ark.m. ............) 
1) Zapoznałem/am się z lokalizacją i przebiegiem sieci uzbrojenia technicznego ww. gruntu i nie wnoszę 

żadnych zastrzeżeń co do powyższego. 
2) Przyjąłem do wiadomości, bez zastrzeżeń, iż wszelkie ewentualne prace związane z przebudową 

uzbrojenia technicznego ( tj. wykonaniem przyłączy, przeniesieniem sieci w inne miejsce, itp.) wykonam 
we własnym zakresie, na swój koszt, bez dochodzenia prawa zwrotu poniesionych kosztów, na 
warunkach określonych przez właściciela sieci). 

3) Zapoznałem się, bez zastrzeżeń,  ze stanem faktycznym ww. nieruchomości. 
 
2. Zobowiązuję się do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem     umowy 

notarialnej we wskazanej przeze mnie Kancelarii Notarialnej  oraz wszelkich innych opłat i podatków 
związanych z nabyciem na własność ww. nieruchomości. 

                                                                        
                                                                               
*  osoba fizyczna/  przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą………../  (podmiot prawny) sp. sp. z o.o., 
sp. jawna itp. 
 
 W przypadku przegrania przeze mnie  przetargu, proszę o zwrot wadium na konto bankowe:  
 

………………………………………………………………………………………………………………........... 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem 
procedury przetargowej dot. kupna nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kluczbork zgodnie  z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

.............................................. 
                                                                                                                  (data i podpis ) 
 

 


