
 

 

Zał. Nr 1 do ogłoszenia przetargowego 

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ/PRAWNEJ ZAMIERZAJĄCEJ UCZESTNICZYĆ 

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

 

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………… 

 

Nazwa: ……………………………………………………… 

Numer PESEL:  Numer NIP:  

Numer dowodu osobistego:  Numer REGON:  

 

Adres zamieszkania: …………………………………………… 

- …………………………………………… 

tel. …………………………………………………………………… 

Numer KRS:  

 

Adres: ……………………………………………………… 

- …………………………………… 

tel. …………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Osoby fizycznej/osoby reprezentującej osobę prawną zamierzającej uczestniczyć w przetargu 

nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz spółki 

działającej pod nazwą Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. położonej na terenie woj. 

wielkopolskiego, w powiecie pilskim, gm. Wyrzysk, obr. Glesno, działki nr: 97/1, 97/4, 105, 

108/1, 108/3 o łącznej powierzchni 16,7686 ha, składane na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 

października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 

396 ze zm., dalej jako: ustawa). 

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przedmiotem przetargu, obciążeniami, ograniczeniami lub 

obowiązkami dotyczącymi przedmiotu przetargu, wynikającymi z przepisów szczególnych i w związku  

z tym nie będę występował(a) z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

sprzedaży; 

2. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjmuję je bez 

zastrzeżeń; 

3. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z postanowieniami projektu umowy sprzedaży w kwestiach nie 

będących przedmiotem przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

4. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami dotyczącymi przepadku wadium na rzecz KOWR; 

5. Oświadczenie dotyczące zobowiązań finansowych (art. 29 ust. 3bc pkt 1 ustawy): 

☐ Nie mam zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego; 

☐ Posiadam zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec: 

☐ Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ☐ Skarbu Państwa,  

☐ jednostki(ek) samorządu terytorialnego,  ☐ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  
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☐ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

 

 

i jednocześnie oświadczam, że: 

☐ uzyskałem(am) przewidziane prawem zwolnienie/odroczenie/rozłożenie na raty 

zaległych płatności/wstrzymanie(a) w całości wykonania decyzji 
☐ nie uzyskałem(am)i 

 

6. Oświadczenie dotyczące władania nieruchomością(ami) Zasobu bez tytułu prawnego (art. 29 ust. 3bc pkt 

2 ustawy): 

☐ Nie władam nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego;  

☐ Władałem(am) nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i po wezwaniu KOWR/ANR nieruchomości 

te opuściłem(am);  

☐ Władałem(am)/Władam nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i nie byłem(am) wzywany(a) 

przez KOWR/ANR do ich wydania; 

☐ Władałem(am)/Władam nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i po wezwaniu KOWR/ANR 

nieruchomości tych nie opuściłem(am); 

7. W przypadku przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oświadczam, że 

zapoznałem(am) się z zasadami postępowania w przypadku przerwania komunikacji i czasem oczekiwania 

na wznowienie kontaktu ze strony uczestnika. 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

miejscowość: …………………………………………… data: …………………………… r.           ………………………………………………………… 

(czytelny podpis) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

i
 zaznaczenie tego oświadczenie, oznacza że osoba nie spełnia warunku koniecznego do zakwalifikowania do udziału  

w przetargu; 


