Załącznik Nr 1 do Regulaminu Przetargu
……………………………………...
……………………………………...
……………………………………......
………………………………………..
/Imię, nazwisko,/nazwa/, /firma/
lub pieczęć uczestnika przetargu/,
/Adres zamieszkania/

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PRZETARGU

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Przetargu I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec, położonej w Wągrowcu
przy ul. Skockiej, stanowiącą działkę o numerze 5351/29 o powierzchni 4.2569 ha, dla której w Sądzie
Rejonowym w Wągrowcu prowadzona jest KW numer PO1B/00064306/1, opisanej w ogłodzeniu o przetargu,
stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie ogłoszenia
o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec.

………………………………………..
/ Miejscowość i data/

……………………………………………
/ Czytelny podpis/

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Przetargu

FORMULARZ
Uczestnik przetargu będący osobą fizyczną*
Przedstawiciel uczestnika przetargu*
Osoba uprawniona do reprezentowania osoby prawnej*
Osoba uprawniona do reprezentowania jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej*

Imię
Drugie imię
Nazwisko
Numer identyfikacyjny Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności (PESEL)
W przypadku braku nadania numeru
identyfikacyjny Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności (PESEL) – numer paszportu
lub innego dokumentu tożsamości
Adres zamieszkania

Adres do doręczeń

Adres poczty elektronicznej

Data wypełnienia formularza
Podpis

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Przetargu
……………………………………...
/Imię i nazwisko współmałżonka/

……………………………………...
……………………………………...
/Adres zamieszkania/

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA
Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że
a)

z małżonkiem (imię i nazwisko) ……………………………………………….. pozostaję we wspólności
majątkowej małżeńskiej;

b) wyrażam zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Wągrowiec, położonej w Wągrowcu przy ul. Skockiej, stanowiącą działkę o numerze 5351/29
o powierzchni 4.2569 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu prowadzona jest KW numer
PO1B/00064306/1, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca
w sprawie ogłoszenia o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Wągrowiec.

………………………………………..
/ Miejscowość i data/

……………………………………………
/ Czytelny podpis/

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Przetargu

OŚWIADCZENIE
Przewodniczącego/Zastępcy

Przewodniczącego/Członka*

Komisji

Przetargowej

powołanej

Zarządzeniem

Nr 194/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
do spraw zbywania nieruchomości
Ja ………………………………………………….. wykonując swoje obowiązki podczas przeprowadzania pierwszego
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej

Wągrowiec, położonej w Wągrowcu przy ul. Skockiej, stanowiącą działkę o numerze 5351/29 o powierzchni
4.2569 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu prowadzona jest KW numer PO1B/00064306/1 ,
stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie ogłoszenia
o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec.
Oświadczam, że:
- nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z uczestnikiem przetargu, jego zastępcą
prawnym lub członkami władz osób prawnych, uczestniczących w przetargu,
- nie pozostaję z uczestnikiem przetargu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.
Niniejsze oświadczenie sporządza się na podstawie § 9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.
U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

Wągrowiec, dnia …………………………

*Niepotrzebne skreślić

…………………………………………..
/Podpis/

Załącznik Nr 5 do Regulaminu Przetargu

KLAUZULA INFORMACYJNA
w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” informuję,
że:
1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Miejski w Wągrowcu reprezentowany przez Burmistrza
Miasta Wągrowca, ul. Kościuszki 15a,
62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 15 22, e-mail:
miasto@wagrowiec.eu
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
iod@wagrowiec.eu lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem
postępowania dotyczącego przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo
wniesienia
skargi
do
Prezesa
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.

Wągrowiec, dnia …………………………

…………………………………………..
/Podpis/

Załącznik Nr 6 do Regulaminu Przetargu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informuję, że Burmistrz Miasta Wągrowca na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 września 2020 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) przetwarza dane
osobowe obejmujące:
a) Imię (imiona) i nazwisko;
b) Numer PESEL;
c) Adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny.
W celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem postępowań dotyczących
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 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).

Wągrowiec, dnia …………………………

…………………………………………..
/Podpis/

