
OSÓB FIZYCZNYCH 

 

 
Zgłoszenie do udziału w przetargu      

➢ Dane oferenta/ osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta* 

imię i nazwisko: 

adres zameldowania: 

nr dowodu osobistego /paszportu : 

NR PESEL: 

adres do korespondencji (jeśli inny niż adres/ siedziba):   

nr telefonu…………………………………………………………………………………………… 

➢ Nabywcy przedmiotu przetargu ( jeśli inni niż opisani wyżej): 

1. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, imiona rodziców, pesel, nr i seria dowodu osobistego lub nazwa firmy, jej siedziba, dane NIP, REGON, KRS ) 
 

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

2. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, imiona rodziców, pesel, nr i seria dowodu osobistego lub nazwa firmy, jej siedziba, dane NIP, REGON, KRS ) 

 

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

Przystępując do I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Lipie i oznaczonej jako działka nr: 102, obręb Kleśniska 

➢ oświadczam, że: 

• zapoznałem się z ogłoszeniem i regulaminem przetargu oraz ze stanem prawnym i faktycznym 

przedmiotu przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie i gromadzenie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Urząd Gminy Lipie dla potrzeb 

przeprowadzanego przetargu oraz zawarcia aktu notarialnego. 

➢ ponadto oświadczam, że: 

1.  pozostaję / nie pozostaję * w związku małżeńskim; 

Punkt 2 dotyczy osób pozostających w związkach małżeńskich 

2. w małżeństwie obowiązuje / nie obowiązuje* wspólność ustawowa małżeńska; 

Punkt 3  dotyczy osób pozostających w związkach małżeńskich, w których obowiązuje  wspólność 

ustawowa małżeńska 

3. zakup zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z majątku osobistego (wskazać 

kogo) …................…. /wspólnego*; 

 

 



➢ ponadto oświadczam, że przedmiot przetargu zamierzam nabyć: 

- na cele:  związane z działalnością gospodarczą/ niezwiązane z działalnością gospodarczą*; 

- na cele: powiększenie gospodarstwa rodzinnego, do powierzchni nie większej / większej* niż określona w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego tj. 300 hektarów / niezwiązane z prowadzeniem 

gospodarstwa rolnego* . 

➢ ponadto oświadczam, że: 

- wadium zostało wpłacone z rachunku bankowego …...................................................…...., ze środków 

pochodzących z  majątku osobistego / wspólnego/ firmowego* ( w przypadku zaznaczenia wspólnego 

należy wpisać jakiego) …............................................................................................................; 

➢ Poniższy numer rachunku bankowego, nazwę banku i dane do przelewu wskazujemy jako właściwe do 

zwrotu wadium w przypadku gdy zaistnieją podstawy do jego zwrotu: 

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

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

➢ Dane do faktury( jeśli dotyczy): 

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

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

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

 

……………………………….    ……………………………………… 

(miejsce i data)      (podpisy upoważnionych osób) 

Załączniki: 

 1.zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały; 

 2.oświadczenie oferenta o osobistym prowadzeniu przez niego gospodarstwa rolnego, poświadczone  przez wójta (burmistrza, 

prezydenta). W przypadku jeśli rolnik posiada gospodarstwo rolne,  położone na terenie więcej niż jednej gminy, oznacza to iż 
wymagane jest uzyskanie poświadczenia  z każdej gmin, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne.; 

 3.oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład jego  gospodarstwa rolnego; 

 4.oświadczenie oferenta o posiadanych kwalifikacjach rolniczych w myśl ustawy UKUR wraz z  dowodami potwierdzającymi te 
kwalifikacje rolnicze; 

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

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

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

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

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

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

 

* niepotrzebne skreślić 
** Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania albo żądania ich usunięcia. 

 

 



OSÓB FIZYCZNYCH 

 

 
Zgłoszenie do udziału w przetargu      

➢ Dane oferenta/ osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta* 

imię i nazwisko: 

adres zameldowania: 

nr dowodu osobistego /paszportu : 

NR PESEL: 

adres do korespondencji (jeśli inny niż adres/ siedziba):   

nr telefonu…………………………………………………………………………………………… 

➢ Nabywcy przedmiotu przetargu ( jeśli inni niż opisani wyżej): 

1. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, imiona rodziców, pesel, nr i seria dowodu osobistego lub nazwa firmy, jej siedziba, dane NIP, REGON, KRS ) 
 

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

2. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, imiona rodziców, pesel, nr i seria dowodu osobistego lub nazwa firmy, jej siedziba, dane NIP, REGON, KRS ) 

 

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

Przystępując do I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Lipie i oznaczonej jako działki nr: 314/2, 319/2, 323/2, obręb Kleśniska 

➢ oświadczam, że: 

• zapoznałem się z ogłoszeniem i regulaminem przetargu oraz ze stanem prawnym i faktycznym 

przedmiotu przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie i gromadzenie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Urząd Gminy Lipie dla potrzeb 

przeprowadzanego przetargu oraz zawarcia aktu notarialnego. 

➢ ponadto oświadczam, że: 

1.  pozostaję / nie pozostaję * w związku małżeńskim; 

Punkt 2 dotyczy osób pozostających w związkach małżeńskich 

2. w małżeństwie obowiązuje / nie obowiązuje* wspólność ustawowa małżeńska; 

Punkt 3  dotyczy osób pozostających w związkach małżeńskich, w których obowiązuje  wspólność 

ustawowa małżeńska 

3. zakup zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z majątku osobistego (wskazać 

kogo) …................…. /wspólnego*; 

 

 



➢ ponadto oświadczam, że przedmiot przetargu zamierzam nabyć: 

- na cele:  związane z działalnością gospodarczą/ niezwiązane z działalnością gospodarczą*; 

- na cele: powiększenie gospodarstwa rodzinnego, do powierzchni nie większej / większej* niż określona w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego tj. 300 hektarów / niezwiązane z prowadzeniem 

gospodarstwa rolnego* . 

➢ ponadto oświadczam, że: 

- wadium zostało wpłacone z rachunku bankowego …...................................................…...., ze środków 

pochodzących z  majątku osobistego / wspólnego/ firmowego* ( w przypadku zaznaczenia wspólnego 

należy wpisać jakiego) …............................................................................................................; 

➢ Poniższy numer rachunku bankowego, nazwę banku i dane do przelewu wskazujemy jako właściwe do 

zwrotu wadium w przypadku gdy zaistnieją podstawy do jego zwrotu: 

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

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

➢ Dane do faktury( jeśli dotyczy): 

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

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

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

 

……………………………….    ……………………………………… 

(miejsce i data)      (podpisy upoważnionych osób) 

Załączniki: 

 1.zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały; 

 2.oświadczenie oferenta o osobistym prowadzeniu przez niego gospodarstwa rolnego, poświadczone  przez wójta (burmistrza, 

prezydenta). W przypadku jeśli rolnik posiada gospodarstwo rolne,  położone na terenie więcej niż jednej gminy, oznacza to iż 
wymagane jest uzyskanie poświadczenia  z każdej gmin, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne.; 

 3.oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład jego  gospodarstwa rolnego; 

 4.oświadczenie oferenta o posiadanych kwalifikacjach rolniczych w myśl ustawy UKUR wraz z  dowodami potwierdzającymi te 
kwalifikacje rolnicze; 

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

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

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

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

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

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

 

* niepotrzebne skreślić 
** Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania albo żądania ich usunięcia. 
 


