
wzór zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ograniczonym - wzór nr 1 

 
         ………………………………………………… 
………………………………            miejscowość, data 
 
Imię i nazwisko / Nazwa 
 
……………………………… 
Adres zamieszkania / siedziba 
 
……………………………… 
REGON 
 
……………………………… 
NIP 
 
……………………………… 
KRS 
 
        Urząd Miejski Wąsosza 
        Plac Wolności 17 
        56-210 Wąsosz 
 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W  PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM  
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

 OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NR 221/5 
O POW. 0,0024ha  

OBRĘB CHOCIEBOROWICE 

 
 Zgłaszam uczestnictwo w wyznaczonym na dzień 27.10.2022 r. przetargu ustnym ograniczonym na 
sprzedaż nieruchomości Gminy Wąsosz oznaczonej nr działki 221/5 o pow. 0,0024ha położonej w obrębie 
Chocieborowice o urządzonej księdze wieczystej nr LE1G/00094533/1 oraz oświadczam, że: 

• Zapoznałem/am się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń, oraz zapoznałem się ze 
stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, 

• Posiadam koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej udzieloną w dniu 
………………………………………….………. nr ………………………………………….………………………..………..        

 
W załączeniu składam dokumenty* 

❑ Kopia aktualnej koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej  

❑ Aktualny odpis z KRS  

❑ Dokument pełnomocnictwa  

❑ Dowód wpłaty wadium  
 

 
………………………………………………….. 

                               CZYTELNY PODPIS/Y  

 
Klauzula Informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 119 s. 1) – zwane dalej RODO informuję, iż: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Wąsosza, Plac Wolności 17,  

56-210 Wąsosz. 

Dane przedstawiciela: Paweł Niedźwiedź 

2. Dane Inspektora ochrony danych: Marcin Koziński, Pl. Wolności 17, 56-210 Wąsosz, Tel. 65 5437850, e-mail: iod@wasosz.eu. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków i uprawnień nadanych przepisami prawa 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 

6. Nie posiadają Państwo prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

ponieważ brak jest takiej możliwości w kontakcie z podmiotem publicznym. 

7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie 

danych osobowych Was dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań gminy. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. 

mailto:iod@wasosz.eu

