
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

osoby reprezentującej firmę przystępującej do pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego 

ogłoszonego przez Burmistrza Głogówka dnia 30.06.2021 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Głogówek, to jest działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów o powierzchni 0.3162 ha, 

stanowiącej grunty orne, położnej w miejscowości Ciesznów. 

 

Ja ……………………………………………………………………………… syn / córka *) 

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

PESEL ……………………………………………..………………………………… zamieszkały / zamieszkała *) 

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

legitymujący / legitymująca *) się dowodem osobistym / paszportem *) 

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

                                                  (seria, numer) 

 
oświadczam, że: 

1. Zapoznałem / Zapoznałam *) się ze stanem faktycznym nieruchomości oraz z informacjami o 

nieruchomości podanymi na stronie internetowej Gminy Głogówek, przyjmuję je bez zastrzeżeń  i 

nie wnoszę żadnych uwag, 

2. Zapoznałem / Zapoznałam *) się z informacją, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbywa 

się w oparciu o art. 1a pkt. 1 lit. b, art. 2a ust. 1 i 2, art. 2a ust. 3 pkt 1a ustawy o kształtowaniu 

ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 wraz z późn. zm.) i 

obejmuje działkę o powierzchni większej niż 0,3 ha, gdyż powierzchnia sprzedawanej działki nr 

116/2 mapa 1 obręb Ciesznów wynosi 0.3162 ha jednak o powierzchni mniejszej niż 1 ha i  

przyjmuję te fakty bez zastrzeżeń  i nie wnoszę żadnych uwag, 

3. Zapoznałem / Zapoznałam *) się z informacją, odbywa się w oparciu o art. 3 ust. 4  ustawy o 

kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 wraz z 

późn. zm.), który mówi, że w przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w  

art. 3 ust. 1, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy 

ustawy Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa i  przyjmuję te fakty bez 

zastrzeżeń  i nie wnoszę żadnych uwag, 

4. Zapoznałem / Zapoznałam *) się z informacją, że przyszli nabywcy działki nr 116/2 mapa 1 obręb 

Ciesznów o pow. 0.3162 ha będą zobowiązani przestrzegać wszystkich uregulowań prawnych 

określonych ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1655 wraz z późn. zm.) i  przyjmuję te fakty bez zastrzeżeń  i nie wnoszę żadnych uwag, 

5. Zapoznałem / Zapoznałam *) się z informacją Urzędu Miejskiego w Głogówku ze studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek podjętego 

uchwałą nr XXVII/194/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 listopada 2016 roku, że działka nr 

116/2 mapa 1 obręb Ciesznów o pow. 0.3162 ha, niezabudowana, stanowiąca grunty orne, 

oznaczona jest symbolem „1MM”, przyjmuję je bez zastrzeżeń i nie wnoszę żadnych uwag, 

6. Zapoznałem / Zapoznałam *) się z warunkami pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego 

ogłoszonego przez Burmistrza Głogówka dnia 30.06.2021 roku na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Głogówek, to jest działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów o pow. 

0.3162 ha, niezabudowanej, stanowiącej grunty orne, przyjmuję je bez zastrzeżeń i nie wnoszę 

żadnych uwag, 
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7. Zapoznałem / Zapoznałam *) się z regulaminem przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Głogówek,  przyjmuję go bez zastrzeżeń i nie wnoszę żadnych uwag, 

8. Wyrażam gotowość nabycia prawa własności działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów o pow. 

0.3162 ha, niezabudowanej, stanowiącej grunty orne w obecnym stanie i nie będę wnosić żadnych 

roszczeń z tego tytułu wobec Gminy Głogówek. 

9. Przedkładam stosowne pełnomocnictwo. 

 

Ponadto podaję poniższy numer rachunku bankowego jako właściwy do zwrotu wadium w przypadku, gdy 

reprezentowana przeze mnie firma nie zostanie zwycięzcą pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego 

ogłoszonego przez Burmistrza Głogówka dnia 30 czerwca 2021 roku na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Głogówek, to jest działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów o pow. 0.3162 ha, 

niezabudowanej, stanowiącej grunty orne. 

 

 

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

 

 

Jestem świadomy / świadoma *), że w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży – aktu 

notarialnego w przypadku, gdy reprezentowana przeze mnie firma zostanie zwycięzcą pierwszego ustnego 

przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Głogówka dnia 30 czerwca 2021 roku na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek, to jest działki nr 116/2 mapa 1 obręb 

Ciesznów o pow. 0.3162 ha, niezabudowanej, stanowiącej grunty orne wpłacone przeze mnie wadium 

przetargowe w wysokości 8000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych) ulega przepadkowi. 

 

Głogówek dnia: …………………………………………………… .      

                                        

Podpis …………………………………………………… . 

 

 

 

*) - niepotrzebne skreślić; 

 


