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Warszawa, dnia ....................... 

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

(imię i nazwisko) 

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

………………………………… 

(adres zamieszkania) 

……………………………….. 

(telefon) 

……………………………….. 

(adres e – mail)  

 

D E K L A R A C J A 

przystąpienia do przetargu nieograniczonego ustnego  

 

na ustanowienie przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności 

lokalu mieszkalnego nr …….. przy ul. ……………………………….. w Warszawie  

i przeniesienia jego własności, ogłoszonego w dniu .................... przez Spółdzielnię 

Mieszkaniowo-Budowlaną „Jary” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Surowieckiego 12. 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am* się z warunkami przetargu określonymi  

w Regulaminie przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności 

lokalu mieszkalnego lub ustanowienie przyrzeczenia zawarcia umowy  

o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności 

i wyrażam wolę wzięcia w nim udziału i przyjmuję ww. warunki do wiadomości.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/am* się z zasadami zawarcia umowy przyrzekającej 

zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego 

 i przeniesienie jego własności oraz umowy przyrzeczonej, wyrażonymi w § 14 ust. 3 

ww. Regulaminu i wyrażam na nie zgodę. 

3. Oświadczam, że dokonałem/am* oględzin lokalu mieszkalnego nr……. przy 

ulicy................................................................ w Warszawie i przyjmuję jego stan 

techniczny bez zastrzeżeń oraz, że nie będę wnosił/a* z tego tytułu żadnych roszczeń 

do SMB ”Jary”. 

4. Oświadczam, że wniosłem/am* wadium w wysokości i terminie podanym  

w warunkach uczestnictwa w przetargu, wyrażam zgodę na jego przepadek na rzecz 

SMB „Jary” w sytuacji określonej w § 12 ust. 3 ww. Regulaminu przetargowego. 
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5. Oświadczam, że w przypadku udzielenia przybicia na moją rzecz dokonam wpłaty 

zaoferowanej w trakcie przetargu ustnego kwoty na wskazane przez Spółdzielnię 

konto bankowe w ustalonym przez Spółdzielnię terminie oraz pokryję koszty 

sporządzenia aktu notarialnego umowy przyrzekającej zawarcie umowy  

o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności 

oraz umowy przyrzeczonej, a także urządzenia księgi wieczystej związanej  

z ustanowieniem odrębnej własności do ww. lokalu. 

6. W przypadku, gdy nie wygram przetargu proszę o zwrot wpłaconego przeze mnie 

wadium na konto nr......................................................... w Banku .............................. . 

7. Oświadczam, że: jestem członkiem SMB ”Jary” / nie jestem członkiem SMB „Jary”. *) 

                                                              

 

 

 

 

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

                                                                        (własnoręczny podpis osoby  

                                                                                 składającej deklaracje) 

 

 

 


