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                                                                                                                   Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 
ZGŁOSZENIE OFERTY UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

 

Cześć I 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie Śląskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego  

Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej: 

 

Ja/My ......................................................................................................., zameldowany (-a )/  

   (imię, nazwisko/firma) 

 

z siedzibą* w ............................................................................................................................. 

dowód osobisty/paszport* nr .................................... PESEL*: ................................................ 

nr KRS (lub innego właściwego rejestru)*................................................................................ 

zgłaszam swój udział w przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości  (łącznie 2 

działek)  położonej  w miejscowości Ruda Śląska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako: 

działka nr …………………… oraz nr …………………………… 

obręb………………………. 

Arkusz mapy………………. 

o powierzchni …………………. ha oraz ……………………… ha  

Nr księgi wieczystej ………………………………….. 

 

Oferuję  nabycie prawa własności w/w nieruchomości  (łącznie 2 działek) za cenę  netto  

w kwocie:  _____________________________________________PLN 

Słownie:___________________________________________________________________ 

     

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

                                                                                                  miejscowość i data 

 

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

*niepotrzebne skreślić                                                                          podpisy osób uprawnionych 

a) oświadczam, że zrzekam się wszelkich roszczeń związanych z wykonaniem niwelacji na 

nieruchomości objętej przetargiem,  teraz i w przyszłości; 

b) zobowiązuję się do wykonania Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 49/2020 z dnia  10 

kwietnia 2020r. dot. zezwolenia na  usunięcie drzew oraz wykonania nasadzeń zastępczych, 

zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 139/2021,  z dnia 14 września 2021r.,  w 

zakresie obowiązku nasadzeń lub uiszczenia opłaty za usunięcie drzew, w terminie wskazanym w 

decyzji  oraz w przypadku jej niewykonania w terminie wskazanym w decyzji, do zapłaty kwoty  

403.940,00zł (czterysta trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) tytułem  opłaty za usunięcie 
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drzew, o której mowa w  ust. 2 decyzji  Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2020 r.   

(KO.6131.000044.2020). Wraz z nabyciem nieruchomości  zwalniam z  obowiązku nasadzeń lub 

opłaty z tytułu nasadzeń Sprzedającego. 

           

 

 

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

                                                                                                  miejscowość i data 

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

*niepotrzebne skreślić                                                                                                                                podpisy osób uprawnionych 

 

Część II 

Oświadczam, że  : 

 

a) pozostaję / nie pozostaję* w związku małżeńskim*, 

b) współmałżonek udzielił/ nie udzielił* mi pisemnego pełnomocnictwa do udziału  

w przetargu; wyraził zgodę na nabycie prawa własności/ posiadamy zawartą umowę 

rozdzielności majątkowej małżeńskiej* 

c) dane zawarte we wskazanym wyżej rejestrze są aktualne*, 

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018r. r.,o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 , poz. 1781 z późn. zm.) dla 

potrzeb przeprowadzenia przetargu**. 

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

                                                                                                       miejscowość i data 

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

*niepotrzebne skreślić                                                                     podpisy osób uprawnionych 

 

Oświadczam, że: 

a)  zapoznałem/am się z Regulaminem i warunkami przetargu na sprzedaż  prawa 

własności  nieruchomości, Śląskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o  w Rudzie 

Śląskiej, 

b) zapoznałem/am  się  ze stanem prawnym,  w tym wydanymi decyzjami obejmującymi 

przedmiotową nieruchomość oraz warunkami technicznymi   nieruchomości położnej 

w Rudzie Śląskiej przy ul. Bukowej  tj. działek: o numerze  ewidencyjnym: 4300/96  o 

pow. 8128  m2 zabudowanej schronem bojowym tradytorowym nr 32 (B-18) – typ 

wytrzymałości „E” najcięższy, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych 

województwa śląskiego pod nr A/716/2020 Zespół Fortyfikacji Obszaru Warownego 

„Śląsk”  - Punkt Oporu „Wzgórze 319” (rejon ulicy Cynkowej i Alei rodziny Gurtlerów)  
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oraz niezabudowanej działki  gruntu o numerze  ewidencyjnym 2529/158  o 

powierzchni  2681  m2w tym poprzez wizję lokalną oraz jej uwarunkowaniami 

inwestycyjnym i  zrzekam się z tego tytułu do Śląskiego Parku Przemysłowego Sp. z 

o.o.  w Rudzie Śląskiej wszelkich roszczeń.  

c) Oświadczam, że  podlegam/nie podlegam przepisom w Ustawie z dnia 24 marca 1920 

r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017, poz. 2278).  

 

 

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

                                                                                              miejscowość i data 

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

*niepotrzebne skreślić                                                                       podpisy osób uprawnionych  

                                                                        

 

Poniższy numer rachunku bankowego wskazuję jako właściwy do zwrotu wadium,  

w przypadku, gdy zaistnieją podstawy do jego zwrotu w myśl postanowień Regulaminu 

przetargu na sprzedaż prawa użytkowania nieruchomości Śląskiego Parku Przemysłowego 

Sp. z o. o  w Rudzie Śląskiej ……………………………………………………………………… . 

Jestem świadomy/a, że w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wpłacone wadium 

w wysokości ustalonej w przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości Śląskiego Parku Przemysłowego Sp. z o. o w Rudzie Śląskiej ulega 

przepadkowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu*. 

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

                                                                                              miejscowość i data 

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

*niepotrzebne skreślić                                                                       podpisy osób uprawnionych 

 

Załączniki: 

1. Pisemne pełnomocnictwo współmałżonka do udziału w przetargu *. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru*, Umowa/ Statut spółki* 

3. Kopia dowodu osobistego (w przypadku osób fizycznych)*. 

4. Kopia zezwolenia / promesy* Ministra właściwego do Spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem 

przetargu w przypadku podleganiu Ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 

2017 poz. 2278).  

5. Oświadczenie*, że w stosunku do podmiotu zgłaszającego udział w przetargu nie jest wymagana zgoda Ministra  właściwego 

do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, z podaniem podstawy prawnej* 

6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest  Śląski 

Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o.*  

 

* niepotrzebne skreślić 

** podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
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Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania albo żądania ich usunięcia. 

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

                                                                                              miejscowość i data 

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

*niepotrzebne skreślić                                                                       podpisy osób uprawnionych 

 


