_______________________
(data)

OŚWIADCZENIE

____________________________________________________________________________________________

(imię, nazwisko / nazwa firmy)
____________________________________________________________________________________________

(adres zamieszkania/siedziba firmy)
____________________________________________________________________________________________

(NIP, REGON)
____________________________________________________________________________________________

(telefon)
Dotyczy: I publicznego nieograniczonego przetargu ustnego w dniu 7 października 2021 r. na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Bieruniu przy ul. Borowinowej, tj. działki
nr 1554/229, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1T/00011364/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach

Oświadczam/(-y), że:
 zapoznałem się ze stanem faktycznym i prawnym ww. nieruchomości i wyrażam gotowość
nabycia działki w obecnym stanie oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń
z tego tytułu wobec Gminy Bieruń i uważam się za związanego ofertą do upływu terminu
zawarcia umowy notarialnej;
 zapoznałem/-am się z warunkami przetargu ustnego na sprzedaż ww. nieruchomości,
podanymi w ogłoszeniu o przetargu umieszczonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Bieruniu, na stronie internetowej Gminy Bieruń oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej i akceptuję je bez zastrzeżeń;
 zapoznałem/-am się z informacjami dotyczącymi przedmiotu przetargu podanymi
w ogłoszeniu o przetargu umieszczonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Bieruniu, na stronie internetowej Gminy Bieruń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
i akceptuję je bez zastrzeżeń;
 zapoznałem/-am się z mapą zasadniczą będącą załącznikiem nr 1 do dokumentacji
przetargowej na sprzedaż ww. nieruchomości i akceptuję jej treść bez zastrzeżeń;
 wyrażam/(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

..............................................................................
..............................................................................
(data/ podpis osoby fizycznej lub podpis/(y) osoby/osób

uprawnionych do reprezentacji)

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych
przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – przeprowadzenia procedury przetargowej.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dane nie będą
udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
oraz strony postępowania. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym w celu przeprowadzenia procedury przetargowej, a niepodanie danych może skutkować niespełnieniem wymogów formalnych przetargu
oraz wykluczeniem z przystąpienia do przetargu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich
danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem.
Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

_______________________
(data)
_______________________________________________
(Imię i nazwisko)
______________________________________________
(Adres)

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojej/go małżonki/ka
______________________________________________

w przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, będącej

własnością Gminy Bieruń, położonej w Bieruniu przy ul. Borowinowej oznaczonej jako działka numer
1554/229, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1T/00011364/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Tychach.
Przetarg w dniu 7 października 2021 r.

__________________________________________

(podpis)

_______________________
(data)
_______________________________________________
(Imię i nazwisko)
______________________________________________
(Adres)

PEŁNOMOCNICTWO

Ja,

niżej

podpisany/-a

upoważniam

posiadającą/cego nadany nr Pesel

niniejszym

_________________________
do udziału w moim imieniu

w I publicznym nieograniczonym przetargu ustnym (na każdym jego etapie) na zbycie nieruchomości
będącej własnością Gminy Bieruń, położonej w Bieruniu przy ul. Borowinowej oznaczonej jako działka
numer 1554/229, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1T/00011364/9 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Tychach.
Przetarg w dniu 7 października 2021 r.

_____________________
(podpis)

_______________________
(data)
_______________________________________________
(Imię i nazwisko)
______________________________________________
(Adres)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że pozostaję w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój
rozdzielności majątkowej małżeńskiej, wprowadzony umową majątkową małżeńską, objętą aktem
notarialnym.

_____________________
(podpis)

_______________________
(data)
_______________________________________________
(Imię i nazwisko)
______________________________________________
(Adres)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że pozostaję w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój
wspólności majątkowej małżeńskiej.
Środki finansowe do nabycia działki będącej własnością Gminy Bieruń, położonej w Bieruniu
przy ul. Borowinowej, oznaczonej jako działka numer 1554/229, wpisanej do księgi wieczystej
nr KA1T/00011364/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, na podstawie I publicznego
nieograniczonego przetargu ustnego (zaplanowanego na dzień 7 października 2021 r.) na zbycie
ww. nieruchomości pochodzić będą z mojego majątku osobistego.

_____________________
(podpis)

