
Załącznik nr 2 do ogłoszenia GP.6840.12.2021 

Zambrów, ………………… 

Dokładna identyfikacja przedsiębiorstwa wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko lub nazwa:  

…………………………………………........…………………………………………………... 

Adres (siedziba): 

……………………………………………….....………………………………….……………. 

Numer NIP:  

……………………...................................................………………………………….………... 

Imię, nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej Przedsiębiorstwo:  

….........………………….………………………………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałem się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń, 

 

2. zobowiązuję się do uzyskania pozwolenia na budowę, w rozumieniu art. 28 Ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w 

terminie 3 lat od dnia nabycia nieruchomości, 

 

3. zobowiązuję się do rozpoczęcia budowy w rozumieniu, art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.) w terminie roku od 

dnia uzyskania pozwolenia na budowę, 

 

4. zobowiązuje się do zakończenia budowy, w rozumieniu art. 54 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w terminie 5 lat od 

dnia uzyskania pozwolenia na budowę, przy zachowaniu wskaźnika intensywności 

zabudowy zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie 

ulicy Białostockiej, graniczący z ogródkami działkowymi uchwalonego Uchwałą nr 

224/XL/18 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 

z 2018 r. poz. 2420 z dnia 29 maja 2018r.). Za zakończenie budowy uważa się 

zawiadomienie organu nadzoru budowalnego oraz innych wymaganych prawem 

budowalnym organów o zakończeniu budowy, 

 

5. wyrażam zgodę na odkup nieruchomości przez Miasto Zambrów za cenę zbycia tej 

nieruchomości w terminie 5 lat od dnia zbycia zgodnie z przepisami art. 593-595 

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z 

późn. zm.). Prawo odkupu Miasto Zambrów może zrealizować w przypadku 

niedopełnienia zobowiązań przez nabywcę: nieuzyskania pozwolenia na budowę w 

terminie 3 lat od dnia nabycia nieruchomości lub nierozpoczęcia budowy w terminie 

roku od dnia uzyskania pozwolenia na budowę. 


