
Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr 38/2022  

Dyrektora COBORU 

 
OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ 

 
przystępującej do przetargu ustnego  nieograniczonego 

na sprzedaż części nieruchomości 
 

położonej w miejscowości Szczecin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 

10/1 o powierzchni 0,3596 ha , 10/5 o powierzchni 4,9228 ha, 12/3 o powierzchni 

1,3114 ha, 15 o powierzchni 1,3974 ha, 16 o powierzchni 1,9495 ha, 17 o 

powierzchni 4,4391 ha, 18 o powierzchni 1,7770 ha, 19 o powierzchni 1,5334 ha, 

20 o powierzchni 1,8384 ha o łącznej powierzchni 19,5286 ha, dla których 

urządzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00150034/5, 

 

 

Ja ............................................................................................................................
...,  

(imię i nazwisko) 

 
zamieszkały/a .........................................................................................................
....,  
 
legitymujący/a się dowodem 
osobistym/paszportem ..................................................... 
                                                                                               (seria i numer) 
          
wydanym 
przez: …………......................................……………………………………….…..,   
 
numer pesel …………………………….………. 

 

oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia o przetargu, stanem 

prawnym i granicami nieruchomości, warunkami i zasadami przetargu 

organizowanego przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 

Uprawnych, które przyjmuję bez zastrzeżeń. 

 

 

Słupia Wielka, dnia  ………………2022 r.       

                   

 

podpis  .......................................................... 



OŚWIADCZENIE OSOBY PRAWNEJ 

    
przystępującej do przetargu ustnego  nieograniczonego 

na sprzedaż nieruchomości 
 
 

położonej w miejscowości Szczecin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 

10/1 o powierzchni 0,3596 ha , 10/5 o powierzchni 4,9228 ha, 12/3 o powierzchni 

1,3114 ha, 15 o powierzchni 1,3974 ha, 16 o powierzchni 1,9495 ha, 17 o 

powierzchni 4,4391 ha, 18 o powierzchni 1,7770 ha, 19 o powierzchni 1,5334 ha, 

20 o powierzchni 1,8384 ha o łącznej powierzchni 19,5286 ha, dla których 

urządzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00150034/5, 

 

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

 

................................................................................................................................ 
Nazwa i adres firmy 

reprezentowanej przez: 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko 

zamieszkały/a .........................................................................................................,  

 

legitymujący/a się dowodem 

osobistym/paszportem ..................................................... 

                                                                                          (seria i numer) 

wydanym 

przez: …………......................................……………………………………….…..,   

numer pesel …………………………….………. 

 

Działając w imieniu …………………………………………………………………… 

oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia o przetargu, stanem 

prawnym i granicami nieruchomości, warunkami i zasadami przetargu 

organizowanego przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 

Uprawnych, które przyjmuję bez zastrzeżeń. 

 

Słupia Wielka, dnia  ………….2022 r.            

podpis  ..................................... 


