








Załącznik do warunków przetargu

Rzut lokalu niemieszkalnego nr I
usytuowanego w suterenie budynku przy ul. Wyszyńskiego 2



Załącznik nr 1 do warunków przetargu

............................................. Katowice, dnia .................................
      (imię i nazwisko/nazwa firmy)

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

............................................
                           (adres)

............................................
                          (telefon)

............................................
                      (adres e-mail)

OŚW IADCZEN I E

Ja  .................................................................................................................................................. 

legitymująca/y się ................................................. Seria ........... Nr ............................................

reprezentująca/y* .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się:

− z warunkami przetargu na sprzedaż nieruchomości .......................................................

.........................................................................................i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

− ze  stanem  faktycznym  ww.  nieruchomości  (stanem  technicznym  budynku/ów  / 
lokalu/i)  i  przyjmuję  go  bez  zastrzeżeń  oraz  wyrażam  gotowość  nabycia 
nieruchomości bez zastrzeżeń w obecnym stanie;

oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Miasta.

2)**Uczestnik  przetargu  pozostaje  /  nie  pozostaje*** w  związku  małżeńskim,  w  którym 
obowiązuje ustrój wspólności majątkowej / rozdzielności majątkowej***.
W przypadku pozostawania w związku małżeńskim ze wspólnością majątkową uczestnik 
wygrywający przetarg zobowiązany będzie do zawarcia  notarialnej  umowy sprzedaży 
wspólnie z małżonkiem/ą lub za jego/jej zgodą.
W  razie  braku  zgody  współmałżonka/i  na  zawarcie  umowy  wpłacone  wadium  nie 
podlega zwrotowi.

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

podpis osoby składającej oświadczenie

* wypełnić w przypadku działania przez pełnomocnika
** dotyczy osób fizycznych (w przypadku działania przez pełnomocnika należy podać dane mocodawcy)
*** niepotrzebne skreślić
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Katowice  z  siedzibą 
w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów 
następujących ustaw:
- o gospodarce nieruchomościami,
- kodeks cywilny,
- kodeks postępowania administracyjnego,
- o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- o finansach publicznych,
- o podatku od towarów i usług, 
- o samorządzie gminnym,
- o samorządzie powiatowym,
- prawo zamówień publicznych,
- prawo wodne,
- o księgach wieczystych i hipotece,
- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP
  (art. 6 ust 1. lit c RODO), 

• realizacji zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej 
powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1. lit e RODO), 

4. Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji 
międzynarodowej na podstawie: 
Nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię) chyba, że w toku postępowania zdecydujemy o przekazaniu danych poza 
EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów 
prawa,  podmioty  świadczące  usługi  na  rzecz  Urzędu Miasta  Katowice  w oparciu  o  stosowne 
umowy (operator pocztowy, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci, notariusze, kancelarie prawne), 
inne strony postępowania.

6. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  realizacji  wniosku  oraz  wynikający
z przepisów prawa dot. archiwizacji dokumentów.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

8. Posiada  Pani/Pan  prawo  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  gdy  uzna  Pani/Pan, 
że przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. zgodnie z art. 77.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia 
umowy.

11.Podane  przez  Panią/Pana  dane  osobowe  nie  będą  wykorzystywane  do  zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.
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Załącznik nr 2 do warunków przetargu

............................................. Katowice, dnia .................................
      (imię i nazwisko/nazwa firmy)

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

............................................
                           (adres)

OŚW IADCZEN I E

Ja  .................................................................................................................................................. 

legitymująca/y się ............................................ Seria ........... Nr .................................................

reprezentująca/y ...........................................................................................................................

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

oświadczam,  iż  w  związku  z  wpłaconym  gotówką  wadium  do  przetargu  na  sprzedaż 

nieruchomości  położonej  przy  ul.  .................................................................................., 

w przypadku  nie  przystąpienia  do  przetargu  lub  nie  wygrania  przetargu,  proszę  o  zwrot 

wadium*:

• przelewem na rachunek nr*: ............................................................................................

prowadzony przez ...........................................................................................................

na rzecz ...........................................................................................................................,

• gotówką*.

Jednocześnie  oświadczam,  iż  zostałam/em  poinformowana/y  o  konieczności

przedłożenia oryginalnego dowodu wpłaty w kasie Urzędu w celu uzyskania zwrotu

wadium czekiem wystawianym przez Wydział Księgowo - Rachunkowy.

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

podpis osoby składającej oświadczenie

* niepotrzebne skreślić


