
Załącznik Nr 1

do Regulaminu przetargu

na zbycie nieruchomości

OŚWIADCZENIE

Przewodniczącego/  wiceprzewodniczącego/  sekretarza/  członka1  Komisji  Przetargowej
powołanej  do  przeprowadzenia  przetargu  na  sprzedaż  zabudowanej  nieruchomości
stanowiącej  własność  Komunalnego  Zakładu  Komunikacyjnego  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  położonej  w  Białymstoku  przy  ul.  Jurowieckiej  46  a,  oznaczonej  w
operacie  ewidencji  gruntów  i  budynków  obrębu  17  Bojary  jako  działka  o  numerze
ewidencyjnym 13/4 o powierzchni 1,5559 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr
BI1B/00144294/6  prowadzona  przez  Sąd  Rejonowy  w  Białymstoku  IX  Wydział  Ksiąg
Wieczystych.

Ja …………………………………………………………..

(imię/ imiona  i nazwisko)

Zamieszkały/a:
……………………………………………………………………………………

(adres)

legitymujący (a) się dowodem osobistym: ……………………………………………………..

(seria i numer)

PESEL: ……………………………………………..

Oświadczam, że:

- nie biorę udziału w przetargu,

- w przetargu nie biorą udziału osoby  bliskie w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia  28
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),

-  nie  pozostaję z  uczestnikiem przetargu w takim stosunku prawnym lub faktycznym,  że
może budzić to uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

Białystok, dnia …………………………………..

……………………………………

(podpis czytelny)

1Niepotrzebne skreślić



Załącznik Nr 2

do Regulaminu przetargu

na zbycie nieruchomości

OŚWIADCZENIE

 

Ja …………………………………………………………..

 imię / imiona i nazwisko)

zamieszkały  (a):  ………………………………………………………………………………

(adres)

legitymujący (a) się dowodem osobistym: ……………………………………………………..

(seria i numer)

PESEL: ……………………………………………..

działający w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………1

Oświadczam, w imieniu własnym/  spółki / …………………………………………………...

…………………………………………………………………1, że:

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

- nie jest/ jestem wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,

- nie figuruje/ figuruję  jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej oraz
w Biurze Informacji Gospodarczej.

Białystok, dnia …………………………………..

……………………………………

(podpis czytelny)

1Niepotrzebne skreślić



Załącznik Nr 3

do Regulaminu przetargu

na zbycie nieruchomości

OŚWIADCZENIE

Ja …………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

zamieszkały: ……………………………………………………………………………………

(adres)

legitymujący (a) się dowodem osobistym: ……………………………………………………..

(seria i numer)

PESEL: ……………………………………………..

działający w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………1

oświadczam, w imieniu …………………………………………………………………1, że:

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

zapoznałem  (am)  się  z  Regulaminem  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  sprzedaż
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego
z  ograniczoną  odpowiedzialnością  położonej  w  Białymstoku  przy  ul.  Jurowieckiej  46  a,
oznaczonej  w operacie  ewidencji  gruntów i  budynków obrębu 17 Bojary  jako działka  o
numerze  ewidencyjnym  13/4  o  powierzchni  1,5559  ha,  dla  której  urządzona  jest  księga
wieczysta nr BI1B/00144294/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział
Ksiąg Wieczystych  oraz informacjami  o nieruchomości  podanymi  na stronie internetowej
Komunalnego  Zakładu  Komunikacyjnego  Sp.  z  o.  o.  w  Białymstoku  www.kzk.pl -  w
zakładce BIP Zamówienia publiczne :https://kzkspzoo.bip.gov.pl/zamowienia-
publiczne-informacje-o-zamowieniach/. 

i akceptuję je bez zastrzeżeń;

- akceptuję stan techniczny i prawny nieruchomości.

Białystok, dnia …………………………………..

……………………………………

(podpis czytelny)

1Niepotrzebne skreślić

http://www.kzk.pl/


Załącznik Nr 4

do Regulaminu przetargu

na zbycie nieruchomości

Oświadczenie

w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych   

Ja  niżej  popisany/podpisana, działając  na  podstawie   art.  6  lit.  a)  rozporządzenia
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  
2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  94/46/WE
(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.Urz.UE.L.2016.119,  str.  1,  sprost.
Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2), zwanego w skrócie „rozporządzenie RODO”, wyrażam
zgodę  na  przetwarzanie  następujących  kategorii  moich  danych  osobowych  (imię,
nazwisko, telefon, mail, adres, miejsce pracy, zajmowane stanowisko, pełnione funkcje)
w celu przeprowadzenia procedury przetargowej związanej ze sprzedażą  zabudowanej
nieruchomości  stanowiącej  własność  Komunalnego  Zakładu  Komunikacyjnego  Sp.  z
o.o.,  położonej  w  Białymstoku  przy  ul.  Jurowieckiej  46  a,  oznaczonej  w  operacie
ewidencji gruntów i budynków obrębu 17 Bojary jako działka o numerze ewidencyjnym
13/4  o  powierzchni  1,5559  ha,  dla  której  urządzona  jest  księga  wieczysta  nr
BI1B/00144294/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg
Wieczystych.

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

…………………………………………… (podpis Oferenta) 

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, informuję że:

1.Administratorem danych jest Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp z o.o. z siedzibą w

Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 46 a.

2.W  sprawach  ochrony  danych  osobowych  można  kontaktować  się  z  Inspektorem

Ochrony Danych: Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o., ul. Jurowiecka 46a,

15-101 Białystok, tel. 85 675 47 84 e-mail: iodo@kzk.pl;

3. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia  procedury

przetargowej  związanej  ze sprzedażą  nieruchomości  zgodnie z  przepisami  ustawy z

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360) oraz powszechnie

obowiązujących przepisów prawa.



4.Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów

prawa  

oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat,  licząc od końca roku

w którym zakończyła się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone,  a po

tym okresie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.

6. .Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  żądania  dostępu  do  swoich  danych,  prawo  do

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania. 

7.W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przysługuje  Pani/Panu  prawo

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

8. Podanie  danych  wynika  z  przepisów  ustawy  i  jest  obowiązkowe.  Ich  niepodanie

uniemożliwi  udział  w  postępowaniu  przetargowym.  Podanie  danych  w  celach

kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji. 

9.Dane  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym

profilowaniu.


