
 
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 

2.12.2020 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek, to jest lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w klatce 

schodowej nr 9 położonego na parterze budynku mieszkalnego /wielorodzinnego/ przy ul. Chopina nr 9, 11 i 13 wraz z udziałem procentowym 

wynoszącym 352/10000 części w działce nr 710/3 arkusz mapy 7 obręb Głogówek o powierzchni 0.0872 ha. 

 

Ja …………………………………………………………………………………. legitymujący / legitymująca *) się dowodem osobistym / paszportem *) 
 
…………………………………………………………………………………… reprezentujący firmę ……………………………………………………………………………... 
                              (seria, numer) 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa firmy i adres)  
 
NIP*)   ………………………………...…………….…  REGON *)  ………………………………...…………….…  KRS *)   ………………………………...…………….… 

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

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 warunkami pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza 

Głogówka dnia 2.12.2020 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek, to jest lokalu mieszkalnego nr 2 

usytuowanego w klatce schodowej nr 9 położonego na parterze budynku mieszkalnego /wielorodzinnego/ przy ul. Chopina nr 9, 11 i 

13 wraz z udziałem procentowym wynoszącym 352/10000 części w działce nr 710/3 arkusz mapy 7 obręb Głogówek o powierzchni 

0.0872 ha, przyjmuję je bez zastrzeżeń i nie wnoszę żadnych uwag, 

3. Zapoznałem / Zapoznałam *) się z regulaminem przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Głogówek,  przyjmuję go bez zastrzeżeń i nie wnoszę żadnych uwag, 

4. Wyrażam gotowość nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w klatce schodowej nr 9 położonego na 

parterze budynku mieszkalnego /wielorodzinnego/ przy ul. Chopina nr 9, 11 i 13 wraz z udziałem procentowym wynoszącym 

352/10000 części w działce nr 710/3 arkusz mapy 7 obręb Głogówek o powierzchni 0.0872 ha w obecnym stanie i nie będę wnosić 

żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Gminy Głogówek. 

5. Przedkładam stosowne pełnomocnictwo. 

Ponadto podaję poniższy numer rachunku bankowego jako właściwy do zwrotu wadium w przypadku, gdy reprezentowana przez mnie firma 

nie zostanie zwycięzcą pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Głogówka dnia 2 grudnia 2020 roku na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek, to jest lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w klatce schodowej nr 9 

położonego na parterze budynku mieszkalnego /wielorodzinnego/ przy ul. Chopina nr 9, 11 i 13 wraz z udziałem procentowym wynoszącym 

352/10000 części w działce nr 710/3 arkusz mapy 7 obręb Głogówek o powierzchni 0.0872 ha. 

 

 

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

 

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

reprezentowana przez mnie firma zostanie zwycięzcą pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Głogówka 

dnia 2 grudnia 2020 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek, to jest lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego 

w klatce schodowej nr 9 położonego na parterze budynku mieszkalnego /wielorodzinnego/ przy ul. Chopina nr 9, 11 i 13 wraz z udziałem 

procentowym wynoszącym 352/10000 części w działce nr 710/3 arkusz mapy 7 obręb Głogówek o powierzchni 0.0872 ha wpłacone przeze 

mnie wadium przetargowe w wysokości 19 000,00 złotych (słownie: dziewiętnaście tysięcy 00/100 złotych) ulega przepadkowi. 

 

 

Głogówek dnia: …………………………………………………… .                                            Podpis **) …………………………………………………… . 
 

*) - niepotrzebne skreślić; 
**) - podpis winien być złożony w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Głogówku.                                                                                           


