(Dla osoby fizycznej)

Międzyrzec Podlaski ........................

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ......................................................................................................
zam. .................................................................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym seria .............. Nr ...............................................
wydanym przez .................................................................................dnia.......................
oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu przeprowadzania przetargów na
najem – dzierżawę lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości
Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski i warunkami umowy najmu
lokalu
2
użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 34,00 m znajdującego się w budynku
krytej pływalni przy ul. Zarówie 86 w Międzyrzecu Podlaskim – projektem umowy.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..................................................................
/podpis osoby składającej oświadczenie/

(Dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

Międzyrzec Podlaski ........................

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ......................................................................................................
zam. .................................................................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym seria .............. Nr ...............................................
wydanym przez .................................................................................dnia.......................
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ............................................................
………………………………………………………………………………………….
oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu przeprowadzania przetargów na
najem – dzierżawę lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości
Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski i warunkami umowy najmu
lokalu
2
użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 34,00 m znajdującego się w budynku
krytej pływalni przy ul. Zarówie 86 w Międzyrzecu Podlaskim – projektem umowy.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..................................................................
/podpis osoby składającej oświadczenie/

(Dla Przedsiębiorstwa)

Międzyrzec Podlaski ........................

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ......................................................................................................
zam. .................................................................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym seria .............. Nr ...............................................
wydanym przez .................................................................................dnia.......................
działający w imieniu i na rzecz ………………………………..…………………….…
(wymienić nazwę podmiotu którego dotyczy oświadczenie)

……………………………………………………………..………..………………….
………………………………………………………...………..………………………
jako …………………………………………………………….………..…………….
(wymienić stanowisko służbowe upoważniające do złożenia oświadczenia)

zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem z dnia ……………….……………………..,
oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu przeprowadzania przetargów na
najem – dzierżawę lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości
Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski i warunkami umowy najmu
lokalu
2
użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 34,00 m znajdującego się w budynku
krytej pływalni przy ul. Zarówie 86 w Międzyrzecu Podlaskim – projektem umowy.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..................................................................
/podpis osoby składającej oświadczenie

