
Załącznik Nr 1  

do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE LICYTANTA 

 

W związku z chęcią przystąpienia do przetargu ustnego (licytacji) na wysokość miesięcznej 

stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego  

w budynkach stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu 

Państwa i osób trzecich oświadczam, że: 

 

1. zapoznałem/am się z Regulaminem publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość 

miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego  

w budynkach stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi  

lub Skarbu Państwa i osób trzecich i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń, 

2. zapoznałem/am* się ze stanem technicznym lokalu, którego miesięczna stawka czynszu 

najmu za jego 1 m2 powierzchni użytkowej jest przedmiotem przetargu i ze stanem 

technicznym budynku, w którym lokal ten jest usytuowany, w tym z protokołami kontroli 

technicznej wydanymi dla lokalu i budynku, 

3. zobowiązuję się do wykonania we własnym zakresie, na swój koszt i bez prawa regresu  

do wynajmującego remontu, według specyfikacji określonej w wykazie lokali mieszkalnych 

przeznaczonych do wynajmu oraz zgodnie z treścią protokołów kontroli technicznej 

wydanych dla lokalu, na który składam ofertę, 

4. nie zalegam z opłatami z tytułu użytkowania dotychczasowego lokalu, 

5. nie jestem zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Długów, 

6. nie posiadam/posiadam* tytuł prawny do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład 

mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi – składają osoby fizyczne nieprowadzące 

działalności gospodarczej, 

7. w związku z zapisami art. 6 ust. 1 litera a 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 wsparcie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

oświadczam, że nie wyrażam/wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych 

osobowych, zawartych w złożonych dokumentach, przez Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą 

w Łodzi, przy al. Tadeusza Kościuszki 47, w związku i w celu postępowania na najem lokalu 

mieszkalnego. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników 

Zarządu Lokali Miejskich. 
 

Licytant/Licytanci, będący osobami fizycznymi prowadzącymi/nieprowadzącymi* 

działalności gospodarczej: 

 

 

 

 

…………………………………………… PESEL …………………………………   

(czytelny podpis) 

 

…………………………………………… PESEL …………………………………   

(czytelny podpis)  

 



Reprezentujący osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną (Licytanta): 

 
 

 

 

……………………………………………  …………………………………   

(czytelny podpis i pieczęć imienna)                               (pieczęć podmiotu) 

 
, 
 

……………………………………………  ………………………………… 

(czytelny podpis i pieczęć imienna)    (pieczęć podmiotu) 

 

Łódź, dnia …………………….. 20.… r.  

*niepotrzebne skreślić” 

 


