
Strona 1 z 2 

 

      WZÓR  1 

OŚWIADCZENIE 

o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu 
 

Ja, niżej podpisany ....................................................................................................................... 

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

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

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, Nr dowodu osobistego, PESEL) 

oświadczam, iż zgłaszam uczestnictwo  

w przetargu ustnym ograniczonym do rolników indywidualnych, na sprzedaż nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Gminy Rusiec, położonych w obrębie Rusiec, 

oznaczonych nr ewidencyjnym działki: 

 2025/2 o powierzchni 0,5547 ha, numer KW PT1B/00076616/6, 

 2028/2 o powierzchni 1,1329 ha, numer KW PT1B/00076616/6, 

 2029 o powierzchni 1,2420 ha, numer KW PT1B/00076616/6, 

 2030/2 o powierzchni 1,2806 ha, numer KW PT1B/00076616/6, 

 2031/2 o powierzchni 0,1640 ha, numer KW PT1B/00076616/6, 

 2032/2 o powierzchni 0,2509 ha, numer KW PT1B/00076616/6, 

 2035/2 o powierzchni 0,2678 ha, numer KW PT1B/00076616/6, 

 2036/2 o powierzchni 0,4106 ha, numer KW PT1B/00076616/6, 

 2038 o powierzchni 1,1769 ha, numer KW PT1B/00076616/6, 

 2039 o powierzchni 1,1169 ha, numer KW PT1B/00076616/6, 

 2041/1 o powierzchni 0,7026 ha, numer KW PT1B/00076616/6, 

 2041/2 o powierzchni 0,8976 ha, numer KW PT1B/00076616/6, 

 2044 o powierzchni 1,3967 ha, numer KW PT1B/00076616/6, 

 2045 o powierzchni 0,5493 ha, numer KW PT1B/00076616/6, 

 2046 o powierzchni 1,0344 ha, numer KW PT1B/00076616/6, 

 2047 o powierzchni 0,8679 ha, numer KW PT1B/00076616/6, 

 2026/2 o powierzchni 1,0034 ha, numer KW PT1B/00054749/7, 

 2027/2 o powierzchni 1,3056 ha, numer KW PT1B/00076855/3. 

 
..........................................    ............................................ 
        ( miejsce i data złożenia oświadczenia )              ( podpis ) 

 

 

 
 

W załączeniu przedkładam: 

1. Oświadczenie rolnika indywidualnego o osobistym prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład 

gospodarstwa rodzinnego w danej gminie (WZÓR 2), 
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2. Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych (WZÓR 3), 

3. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, 

4. Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (WZÓR 4) wraz z kopią 

odpowiednich dokumentów, 

5. Potwierdzenie wniesienia wadium, 

6. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem nieruchomości (WZÓR 5), 

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (WZÓR 6), 

8. Oświadczenie o spełnieniu dodatkowych warunków wprowadzonych przez 

organizatora (WZÓR 7). 

9. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 


