Zarządzenie Nr 1214/PoM/2017
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: określenia warunków składania ofert na nabycie przez Miasto Słupsk lokali
mieszkalnych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935,1875), w związku
z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 poz. 1579) oraz Uchwały Nr XXXIV/408/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta
Słupska w latach 2017-2021” oraz Zarządzenia Nr 1205/PoM/2017 Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia "Procedury nabywania własności lokali
mieszkalnych oraz części budynków i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli
lokali wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub prawie użytkowania wieczystego do zasobu
Miasta Słupska" oraz Zarządzeniem Nr 1213/PoM/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia
14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw nabywania lokali do mieszkaniowego
zasobu Miasta Słupska..
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustalam ogólne warunki składania ofert w postępowaniu na nabycie przez Miasto Słupsk praw
do lokali mieszkalnych, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Ogłoszenie informujące o możliwości składania ofert w postępowaniu zostanie opublikowane
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Słupsku,
w lokalnych środkach masowego przekazu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Słupska.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Mieszkaniowej.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1214/PoM/2017
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 14 listopada 2017 r.

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA OFERT (SPECYFIKACJA)
I INFORMACJE O PRZEDMIOCIE OFERTY
Miasto Słupsk z siedzibą w Słupsku przy placu Zwycięstwa 3 zwane w dalszej części
specyfikacji Kupującym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:
„Nabycie przez Miasto Słupsk
praw do lokali mieszkalnych”
W związku z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), wyłączającym stosowanie ustawy do nabycia
własności i innych praw do nieruchomości, zamówienie udzielone będzie w trybie rokowań
z ogłoszeniem w oparciu o Zarządzenie Nr 1205/PoM/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10
listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia "Procedury nabywania własności lokali mieszkalnych
oraz części budynków i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali wraz
z udziałem w prawie własności gruntu lub prawie użytkowania wieczystego do zasobu Miasta
Słupska"oraz Uchwałę Nr XXXIV/408/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach
2017-2021”.
Termin zawarcia umowy (aktu notarialnego)
Nie później niż do dnia: 31.12.2017 roku.
Przedmiot oferty
Przedmiotem oferty jest nabycie prawa własności wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz
z udziałami w nieruchomości wspólnej związanymi z tą własnością.
Kupujący zainteresowany jest nieruchomościami położonymi w obrębie granic administracyjnych
Miasta Słupska.
Ogólne warunki dotyczące oferowanych nieruchomości
Sprzedającym może być jedynie właściciel nieruchomości lokalowej. W przypadku ofert,
złożonych przez przedstawicieli biur zajmujących się pośredniczeniem w sprzedaży nieruchomości,
Kupujący zastrzega, że nie będzie ponosił kosztów wynagrodzenia pośrednika, obowiązek ten
będzie spoczywał na Sprzedającym lokal.
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Budynek, w którym usytuowane są oferowane lokale musi posiadać zezwolenie na jego
użytkowanie, a więc być zaprojektowany i zrealizowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo
Budowlane, obowiązującymi przepisami oraz winien być podłączony do wszystkich sieci
umożliwiających korzystanie z lokali mieszkalnych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
a w szczególności do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz elektroenergetycznej.
Powierzchnie lokali mieszkalnych
Kupujący zainteresowany jest nabyciem lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 55 m².
Definicja powierzchni użytkowej mieszkania
W przypadku lokali wykończonych za pow. użytkową mieszkań w protokole zdawczo-odbiorczym
uważa się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności:
pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń
służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora z wyłączeniem powierzchni:
balkonów, tarasów, loggii, antresol, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni,
strychów, piwnic i komórek. Powierzchnia użytkowa mieszkań zostanie obliczona zgodnie z ustawą
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1610), tj. w świetle wyprawionych ścian.
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m
należy zaliczyć do obliczeń w 100 %, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej
od 2,20 m w 50 %, o wysokości mniejszej od 1,40 m pominąć całkowicie. W pozostałym zakresie
stosuje się zasady obmiaru przyjęte zgodnie z PN-ISO 9836: 1997.
Za powierzchnię mieszkalną uważa się powierzchnię wszystkich pokoi znajdujących się w lokalu,
która została obliczona zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610),
tj. w świetle wyprawionych ścian.
Wyklucza się
 lokale mieszkalne, które zostały zbyte przez Miasto Słupsk na rzecz najemców
lokali komunalnych z przysługującą bonifikatą,
 lokale mieszkalne dwupoziomowe,
 lokale mieszkalne w budynkach z ochroną fizyczną obiektu (dopuszczalny jest monitoring
obiektu z interwencją).
Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania wizji lokalnej w oferowanych nieruchomościach
w terminie ustalonym ze Sprzedającym i wglądu do dokumentacji technicznej budynku oraz
do wszelkich innych dokumentów związanych ze stanem prawnym lokalu oraz kosztami jego
utrzymania.

Wymagany stan prawny i faktyczny
W dniu zawarcia umowy sprzedaży lokalu będzie wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób
trzecich (w tym powstałych z mocy samego prawa niezależnie od wpisu) oraz wolne od roszczeń
osób trzecich (w tym praw, przeciwko którym nie działa rękojmia wiary publicznej ksiąg
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wieczystych); z wyłączeniem prawa nieodpłatnej służebności gruntowej, obciążającej
nieruchomość wspólną, polegającej na prawie przejazdu i przechodu, prawie budowy i użytkowania
stałej drogi dojazdowej dla ruchu kołowego oraz chodników dla ruchu pieszego, prawie
przeprowadzenia przez obciążoną nieruchomość sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, kabli elektro-energetycznych, kabli teletechnicznych
i innych urządzeń niezbędnych do celów realizacji inwestycji budowlanych oraz roszczeń z tytułu
zawartych umów w trybie art. 9 ustawy o własności lokali.
W dniu zawarcia umowy nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym
zlokalizowany jest oferowany lokal mieszkalny będący przedmiotem oferty musi posiadać dostęp
do drogi publicznej, polegający co najmniej na prawie przejazdu i przechodu.
Dopuszcza się złożenie w akcie notarialnym sprzedaży lokali oświadczenia o ustanowieniu
służebności przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości objętych
aktem.
Na dzień złożenia oferty wymagany jest aktualny (wydany nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem
oferty) odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla oferowanego lokalu.
Kupujący zastrzega sobie prawo preferowania ofert obejmujących lokale, które w dniu wydania
będą w pełni wykończone i wyposażone. Dopuszcza się nabycie lokali wymagających
przeprowadzenia drobnych prac remontowych (zgodnie z § 8, pkt. 4 Zarządzenia
Nr 1205/PoM/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie:
wprowadzenia "Procedury nabywania własności lokali mieszkalnych oraz części budynków
i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali wraz z udziałem w prawie
własności gruntu lub prawie użytkowania wieczystego do zasobu Miasta Słupska".
Wyboru lokali dokona Komisja po analizie szacunkowego zakresu remontu oraz kosztów
związanych z jego wykonaniem.
Wymagany minimalny standard wykończenia i wyposażenia lokalu według załącznika Nr 2
do niniejszego Zarządzenia.
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty obejmujące lokale bez częściowych obniżeń
wysokości związanych z lokalizacją pod dachem skośnym.

Termin wydania nieruchomości
Wydanie nieruchomości lokalowej nastąpi nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży lokalu
na rzez Miasta Słupska. W dniu wydania nieruchomości sporządzony zostanie protokół zdawczoodbiorczy lokalu.

Zasady płatności
Płatność nastąpi w całości w dniu zawarcia umowy (aktu notarialnego), nie później niż do 31
grudnia 2017 roku.
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II POSTAĆ OFERTY
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Kupujący sugeruje, aby dokumenty tworzące ofertę były zszyte (ponumerowane, spięte, oprawione,
zbindowane itp.) w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
Opakowanie i oznakowanie oferty
Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach lub opakowaniach.
Koperty powinny być opisane następująco:
Nazwa i adres Sprzedającego (ewentualnie pieczęć)
Wydział Polityki Mieszkaniowej, plac Zwycięstwa 3, 76 – 200 Słupsk, p. 219 z dopiskiem: „Oferta
na nabycie przez Miasto Słupsk praw do lokali mieszkalnych”.
Nie otwierać przed: 01 grudnia 2017 r., godz. 1000.

III DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wynikające z niniejszej specyfikacji, tj.:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz pn.: „Oferta nabycia lokali
mieszkalnych wraz z oświadczeniem”, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego
Zarządzenia.
2. Aktualny (wydany nie wcześniej niż 7 dni przed terminem składania ofert) odpis księgi
wieczystej oferowanego lokalu lub inny dokument zrównany z tym odpisem przepisami
powszechnie obowiązującego prawa.
3. W przypadku osób prawnych aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego, w przypadku
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku spółki cywilnej należy
złożyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego
wspólnika. Za aktualny uważa się odpis wystawiony lub zaświadczenie wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli sprzedający jest reprezentowany przez pełnomocnika.
5. Rzut lokalu z naniesionymi pomieszczeniami i ich powierzchnią.
6. Do dnia zawarcia umowy sprzedaży oferent zobowiązany jest dostarczyć (w oryginale):
aktualny wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów do celów wieczystoksięgowych,
Kupujący na etapie rokowań zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów
pod rygorem odstąpienia od rokowań z danym Sprzedającym.
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IV TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do 30 listopada 2017 r. w Wydziale Polityki Mieszkaniowej Urzędu
Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3, pokój nr 219 na II piętrze nie później niż, do godz. 15 00.
Decyduje data wpływu do Urzędu.
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Słupsku: poniedziałek 730 – 1630 wtorek, środa, czwartek 730 –
1530, piątek 730 – 1430.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone Sprzedającym bez
otwierania.
W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego doręczyciela, decyduje
data wpłynięcia do Zamawiającego.
Badanie i zasady wyboru ofert
Wybrani przez Komisję Oferenci (Sprzedający) zostaną zaproszeni do rokowań. Przedmiotem
rokowań będą warunki umowy. Przy wyborze ofert przedstawiciele Miasta Słupska będą
się kierowali interesem Miasta. Kupujący powiadomi Oferentów/Sprzedających biorących udział
w rokowaniach o wynikach postępowania i terminie zawarcia umowy (aktu notarialnego),
w sposób ustalony podczas prowadzonych rokowań.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia rokowań wyłącznie z wybranymi oferentami.
Koszt udziału w postępowaniu
Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu ponosi we własnym zakresie
Oferent/Sprzedający niezależnie od wyniku postępowania (z wyjątkiem kosztów związanych
z przygotowaniem wycen nieruchomości).
Okres związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania
Unieważnienie postępowania może nastąpić w szczególności, gdy:
1) wszystkie oferty zostały odrzucone ze względu na niespełnienie warunków zamówienia,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
3) nie wpłynęła żadna oferta,
4) nie uzyskano zgody Rady Miejskiej w Słupsku na nabycie lokali do majątku Miasta
Słupska.
Ogłoszenie wyników postępowania
O wynikach postępowania wszyscy Sprzedający zostaną powiadomieni na piśmie.
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Zawarcie umowy
Zamawiający podpisze umowę w okresie związania ofertą ze Sprzedającym, którego oferta zostanie
wybrana na podstawie zasad opisanych powyżej po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Słupsku.
Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami/Sprzedającymi
Uprawnionymi do kontaktów z Oferentami/ze Sprzedającymi są:
1. p. Malwina Noetzel-Wszałkowska – Wydział Polityki Mieszkaniowej
tel.: (59) 84 88 355, e-mail: m.noetzel@um.slupsk.pl,
2. p. Anna Tomicka – Wydział Polityki Mieszkaniowej
tel.: (59) 84 88 447, e-mail: a.tomicka@um.slupsk.pl ,
3.

p. Dagmara Czarna – Wydział Polityki Mieszkaniowej
tel.: (59) 84 88 447, e-mail: d.czarna@um.slupsk.pl .

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1214/PoM/2017
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 14 listopada 2017 r.
MINIMALNY STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA
LOKALI MIESZKALNYCH:
1.







2.






3.












Wykończenie lokali:
stolarka drzwiowa wewnętrzna - standardowa drewniana lub płytowa, drzwi wejściowe
do lokali wzmocnione,
stolarka okienna wyposażona w nawiewniki okienne,
zamontowane parapety wewnętrzne,
balkony, loggie (jeżeli występują) z wyprofilowanym spadkiem, wykończone warstwą
wierzchnią,
ściany i sufity pomalowane farbą emulsyjną w kolorze jasnym, w łazienkach ściany pokryte
powłoką zmywalną i odporną na działanie wilgoci (np. lamperia olejna lub inne rozwiązanie),
podłogi: wykładzina PCV na przygotowanym podłożu.
Wyposażenie w instalacje:
wod-kan,
elektryczną,
ogrzewanie lokalu inne niż na paliwo stałe,
lokale winny posiadać pełne opomiarowanie indywidualne dla lokalu,
dopuszcza się instalację gazową.
Wyposażenie sanitarne i techniczne:
kuchenka czteropalnikowa elektryczna lub gazowa z piekarnikiem,
zlewozmywak dwukomorowy lub jednokomorowy z ociekaczem wraz z baterią,
umywalka łazienkowa z baterią,
wanna wraz z baterią wannową (prysznicową) lub kabina prysznicowa wraz z brodzikiem
i baterią,
muszla ustępowa z urządzeniem spłukującym,
podejście wodne z zaworem i odpływem do montażu pralki automatycznej,
grzejniki C.O. płytowe lub członowe, wyposażone w zawory termostatyczne wraz z głowicami
termostatycznymi,
w przypadku braku instalacji ciepłej wody użytkowej urządzenie do podgrzewania wody
(elektryczne lub gazowe),
osprzęt elektryczny (gniazda, przełączniki, włączniki), w miejscach występowania punktów
świetlnych zamontowane kostki elektryczne oraz haczyki do montażu lamp sufitowych,
w łazience oprawa świetlna hermetyczna,
kaseta domofonowa wraz z urządzeniem przyzywającym (w przypadku domofonu).

UWAGA:
W zakresie wentylowania pomieszczeń dopuszcza się zarówno zastosowanie wentylacji
grawitacyjnej jak również mechanicznej, indywidualnej dla każdego lokalu oraz zbiorczej
dla całego budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1214/PoM/2017
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 14 listopada 2017r.

OFERTA NABYCIA LOKALI MIESZKALNYCH

Dane Oferenta/Sprzedającego:
Imię i Nazwisko/ Nazwa Firma ...........................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adres(siedziba) ......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
tel. .....................................
fax ...................................
Regon................................
NIP ..................................

Dane osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta/Sprzedającego wraz z oryginałem
dokumentu stwierdzającego umocowanie:
1. ............................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................
OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszone zamówienie na "Nabycie przez Miasto Słupsk praw do lokali
mieszkalnych" oferuję do sprzedaży następującą nieruchomość lokalową:
Lokalizacja
Adres nieruchomości, w której znajduje się oferowany lokal mieszkalny (działka, obręb):
...............................................................................................................................................................,
Dane dotyczące budynku, w którym znajduje się oferowany lokal:
• liczba lokali mieszkalnych w budynku:
• liczba lokali innych niż mieszkalne w budynku:
• liczba kondygnacji:
• liczba lokali mieszkalnych na kondygnacji:

........................,
........................,
........................,
.......................,
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•
•
•
•

•
•

•
•
•

powierzchnia nieruchomości, na której jest położony budynek
.......................,
pomieszczenia przynależne i ich powierzchnia ….....................................................................
…...............................................................................................................................................,
rok budowy/data uzyskania pozwolenia na użytkowanie .........................................................
…...............................................................................................................................................,
wyposażenie techniczne budynku: (np. technologia budowy, instalacje, sposób ogrzewania,
rodzaj stolarki okiennej i drzwiowej, winda itp.): …................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................,
koszty administrowania związane z nieruchomością ...............................................................,
zarządca nieruchomości:
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................,
koszty utrzymania lokalu i części wspólnych …......................................................................,
informacja o zaciągniętych kredytach:
...................................................................................................................................................,
wysokość zaliczki na fundusz remontowy (zł za m²):
.................................................................................................................................................. .

Dane dotyczące oferowanego lokalu mieszkalnego:
Położenie
Nr
lokalu (klatka, lokalu
kondygnacja)

Liczba
i rodzaj
pomieszczeń
w lokalu

Powierzchnia
Liczba i
Pomieszczenia
użytkowa
powierzchnia
przynależne
mieszkania poszczególnych
(rodzaj i
pokoi
powierzchnia)

Cena
1m²
p.u.m.
brutto

Cena sprzedaży

/łącznie brutto/
/netto/

/vat/

Numer Księgi Wieczystej lokalu (jeżeli została założona )
.............................................................................................................................................................. .
Przewidywany termin wydania lokalu mieszkalnego kupującemu
.............................................................................................................................................................. .
Stan wykończenia i wyposażenia lokalu:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Oferta zawiera .............. zapisanych i ponumerowanych stron.
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Oświadczenie:
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Słupska
Nr ......../PoM/2017 z dn ...................2017 r. i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
Niniejszym, wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w ofercie nabycia lokali mieszkalnych, tj. formularzu ofertowym Miasta Słupska, 76–200 Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3 w celach związanych z zawarciem umowy sprzedaży lokalu, jak również
w celu powiadomienia przez Miasto dostawców mediów do lokalu o zawarciu umowy sprzedaży
lokalu. W ramach powyższego zakresu i celów mieści się również przekazywanie moich danych
osobowych podmiotom zewnętrznym współpracującym z Miastem Słupsk przy realizacji ww.
celów i zamierzeń, a w szczególności: pełnomocnikom, doradcom, rzeczoznawcom, biegłym
i notariuszom. Zgoda, o której mowa powyżej, obejmuje również przetwarzanie moich danych
osobowych w przyszłości, o ile nie zmieniają się cele przetwarzania. Oświadczam, że zostałem
pouczony o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również
o dobrowolności ich podania.

................................................................................
Dane osoby /osób składającej/ych
oświadczenie i jej podpis

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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