
 

Kluczbork dn. .............................. 

............................................................ 
              Imię i nazwisko – Nazwa firmy  

 
........................................................................ 
       Adres zamieszkania – Siedziba firmy   

 
.......................................................................... 
 Seria i numer dowodu osobistego /  Numer Regon  

 
.......................................................................... 
                           Numer telefonu*  
 

W przetargu/rokowaniach dot. nieruchomości ........................................................................................................... 
wyznaczonym na dzień   
                                                                                                                          adres nieruchomości  

............................ występuję jako ..............................................................................osoba fizyczna/ prawna/ pełnomocnik1. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią przepisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem  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. 

3. Zapoznałem/am się i przyjąłem/am bez zastrzeżeń stan faktyczny i prawny nieruchomości będącej 
przedmiotem przetargu. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am z treścią ogłoszenia o przetargu/rokowaniachi przyjmuję te warunki bez 
zastrzeżeń. 

5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennym dot.  
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i przyjmuję te informacje bez zastrzeżeń. 

6. Zapoznałem/am się z lokalizacją i przebiegiem sieci uzbrojenia technicznego ww. gruntu i nie wnoszę żadnych 
zastrzeżeń co do powyższego. 

7. 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). 

8. Informuję, że w przypadku nie wygrania przeze mnie przetargu/rokowań na sprzedaż przedmiotowej 
nieruchomości zwrotu wpłaconego wadium/ zaliczki należy dokonać przez wpłatę na konto nr 
………………………………….….....................................................................................................................  
w ...............................................................................……………………………………………………………………… 

9. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych w Urzędzie 
Miejskim w Kluczborku. 

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

                                                        Podpis 

*  Wyrażam dodatkowo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących numeru telefonu kontaktowego zawartego 
we wniosku w celu umożliwienia szybkiego kontaktu  przez Urząd Miejski w Kluczborku z siedzibą przy ul. Katowickiej 1,                                   
46-200 Kluczbork. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda, którą mogę 
wycofać w dowolnym momencie.                     

 
……………………………………………… 

 
1 w przypadku pełnomocnika należy do oświadczenia dołączyć pełnomocnictwo 

 



                                                                                                                                                                                    Podpis dot. wyrażenia zgody 


