
VII. Treść Oświadczenia 
 
................................................................. 
 
................................................................. 
(dane osoby składającej oświadczenie) 
 
tel. kontaktowy………………………………… 

 
O ś w i a d c z e n i e 

dot. wynajmu lokalu użytkowego położonego w Chorzowie 
przy ul. ......................................................................... 

w drodze licytacji stawki czynszowej/przetargu ofertowego* 
 
Działając w imieniu …………………………………………………………………… niniejszym 
oświadczam, że: 
 
1. znana jest mi treść regulaminu prowadzenia licytacji stawki czynszowej, przetargu ofertowego na 

wynajem lokali użytkowych, postępowania w przypadku wynajmu lokalu poza przetargiem, 
postępowania w przypadku wynajmu lokalu na preferencyjnych warunkach na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz przeprowadzania przetargu ofert na szczególnych warunkach oraz treść 
przyszłej umowy najmu lokalu stanowiących załączniki do Zarządzenia Nr OR.118.2021 Prezydenta 
Miasta Chorzów z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi 
znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta. 
 

2. nie posiadam zaległości wobec Miasta Chorzów z tytułu zajmowania lokali użytkowych ani 
mieszkalnych. 
 

3. w przypadku wygrania licytacji / przetargu ofert* podpiszę bezzwłocznie stosowną umowę najmu 

lokalu oraz wpłacę kaucję gwarancyjną w wysokości dwumiesięcznego czynszu wyliczonego na 

podstawie wylicytowanej / wygranej w przetargu ofert* stawki czynszu za 1 m² powiększonej o 

obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług oraz zobowiązuje się do zgłoszenia się we 

właściwym BOM w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy najmu celem przejęcia 

przedmiotowego lokalu za protokołem zdawczo-odbiorczym. 

4. znany jest mi stan techniczny, wyposażenie i położenie lokalu oraz zakres niezbędnych prac 
remontowych przedstawiony przez pracownika BOM 
 

5. poinformowano mnie o stanie prawnym budynku, w którym usytuowany jest lokal: w szczególności 
o prawach właściciela budynku pozostającego w zarządzie Miasta, w przypadku przejęcia przez 
właściciela zarządu nad budynkiem, np. braku kontynuowania umowy najmu zawartej z miastem lub 
ustalenia innych warunków najmu lokalu.  
 

6. w przypadku wygrania licytacji/przetargu* umowę w imieniu najemcy będzie podpisywał: 
……………………………………………………………………………………………………………... 
zgodnie z zapisem w dokumencie: ……………………………………………………………………. 
w lokalu będzie prowadzona działalność: ………………………………………………………......... 

 
7. w przypadku nie wygrania licytacji / przetargu* proszę o zwrot wpłaconego wadium na rachunek 

bankowy.  
nr rachunku bankowego do zwrotu wadium 

…………………………………………………………………….. 
 Nadto oświadczam, że powyższe jest zgodne z prawdą i przyjmuję wszelkie 
konsekwencje wynikające ze złożenia niniejszego oświadczenia. 
Załączniki: 
1. Klauzula informacyjna 
 

Chorzów, dnia .......................................... 

 

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

podpis osoby składającej oświadczenie 

 

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

 oznaczenie dokumentu tożsamości 

 



 
 
 

Klauzula informacyjna 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 

informuję, że : 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez 

Prezydenta Miasta Chorzów, ul. Rynek 1; 

• kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych , 32 416 5432, iod@chorzow.eu; 

• Pani/Pana dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o wynajem lokalu użytkowego/ 

załatwienia sprawy związanej z najmem lokalu użytkowego na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b, art. 9 ust. 2 

lit. f i art. 10 RODO; 

• Zgromadzone dane mogą zostać udostępnione uprawnionym organom, firmie świadczącej 

usługi informatyczne na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, a w przypadku 

zawarcia umowy najmu, zarządcy budynku; 

• Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia przetargu ofertowego lub 

licytacji stawki czynszowej, a w przypadku zawarcia umowy najmu do czasu realizacji i rozliczenia 

umowy najmu a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną;  

• ma Pani/Pan prawo do dostępu, poprawy, lub sprostowania podanych danych, wnioskowania 

o ograniczenie wobec ich przetwarzania; 

• w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma  Pani/Pan prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

• podanie swoich danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy najmu, 

konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wynajęcia lokalu użytkowego; 

• zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

mailto:iod@chorzow.eu

