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                                                                                                                        Załącznik nr 3 do  
Regulaminu 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W ROKOWANIACH* / OFERTA OSTATECZNA USTALONA 
W ROKOWANIACH *   

 
 (niepotrzebne skreślić)* 
 

Cześć I 

 
1. W odpowiedzi na  ogłoszenie Śląskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego  

Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej: 

 

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

siedzibą* 

(imię, nazwisko / firma) 

w 

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

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

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

zgłaszam swój udział w rokowaniach */składam ofertę ostateczną ustaloną 

w rokowaniach * na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  położonej w 

miejscowości Ruda Śląska , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: 

działka nr …………………… 

obręb………………………. 

Arkusz mapy………………. 

o powierzchni …………………. ha, 

Nr księgi wieczystej ………………………………….. 

(niepotrzebne skreślić)* 

 

Oferuję  nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za cenę  netto w kwocie:  

_________________________________________________________________PLN 

Słownie:___________________________________________________________________ 

     

  miejscowość i data 

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

                                                                                      podpis osoby fizycznej lub podpis/-y 

                                                                                         osoby/osób uprawnionych do        

                                                                                         reprezentacji 



str. 2 
 

Oświadczam, że wyrażam wolę nabycia prawa własności w/w nieruchomości po 

wystąpieniu przez Sprzedającego z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności oraz zobowiązuję się ponieść cenę przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo jej własności oraz pozostałe 

związane z tym koszty.*  

 

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

                                                                                              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 rokowaniach, wyraził zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości/ 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 10 maja 

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

potrzeb przeprowadzenia rokowań*. 

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

miejscowość i data 

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

podpis osoby fizycznej lub podpis/-y 

osoby/osób uprawnionych do reprezentacji 

Oświadczam, że: 

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

użytkowania wieczystego * nieruchomości, Śląskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o  

w Rudzie Śląskiej, 

b) zapoznałem/am się z informacjami o ww. prawie użytkowana wieczystego 

nieruchomości podanymi na stronie internetowej Śląskiego Parku Przemysłowego Sp.z 

o.o.  w Rudzie Śląskiej i akceptuję je bez zastrzeżeń *, 

c) akceptuję stan techniczny i prawny nieruchomości*. 

............................................................ 
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miejscowość i data 

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

podpis osoby fizycznej lub podpis/-y 

osoby/osób uprawnionych do reprezentacji 

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 

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

podpis osoby fizycznej lub podpis/-y 

osoby/osób uprawnionych do reprezentacji 

 

 

Załączniki: 

1. Pisemne pełnomocnictwo współmałżonka do udziału w rokowaniach* . 

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 (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. 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

albo żądania ich usunięcia. 

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

miejscowość i data 

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

podpis osoby fizycznej lub podpis/-y  

osoby/osób uprawnionych do reprezentacji 

 


