
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 

 

działając zgodnie z art. 30. ust. 1. ustawy z dnia 8 marca     1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póz. zm.), oraz  na podstawie  

§ 1 pkt 2 oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr 47/VII/2003 Rady Miasta i Gminy Gąbin  z dnia 26 

czerwca 2003 r.  w sprawie : określenia  zasad nabycia, zbycia obciążania nieruchomości,  ich 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, oraz na podstawie art. 13. ust. 1., 

art. 25. ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 65 z póź. zm)  

zaprasza 

 

do udziału  w negocjacjach  w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy 

Gąbin gruntów położonych w miejscowościach Gąbin, Koszelew, 

Konstantynów,  na potrzeby realizacji celów publicznych, o których mowa  

w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  

 

 

I. Specyfikacja gruntów: 

 

1. Przedmiotem nabycia mogą być grunty położne w obrębie wsi Konstantynów.  

2. Przedmiotem nabycia mogą być grunty położne w obrębie miasta Gąbina oraz w obrębie 

wsi Koszelew zlokalizowane  w obszarze Gąbińskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego 

lub bezpośrednio do niej przyległe.    

3. Grunty będące przedmiotem obrotu winny być przeznaczone  w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego miasta  oraz gminy Gąbin,  w całości lub części pod 

działalność produkcyjną i usługową.  

4. Grunty mogą być zabudowane lub niezabudowane.  

5. Powierzchnia gruntów będących przedmiotem nabycia ( jedna lub więcej działek) nie 

powinna być mniejsza niż 1,0 ha.  

6. Oferent winien posiadać uregulowany stan prawy nieruchomości oraz winien być 

zdolny do dokonania czynności prawnych związanych z obrotem nieruchomością.  

 

II. Warunki przystąpienia do negocjacji:  

 

1. Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest złożenie  

a) pisemnego zgłoszenia do udziału w negocjacjach wypełnionego na formularzu  

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,   



b) wypełnionego oświadczenia dotyczącego nieruchomości stanowiącego załącznik nr 

2 do niniejszego zaproszenia, 

c) podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

2. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie przy ul. Stary 

Rynek 16, 09-530 Gąbin w terminie do 30 października 2020r, osobiście, za pomocą 

operatora pocztowego, posłańca, za pomocą poczty elektronicznej  lub e-PUAP.  

Dane do korespondencji : 

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie 

ul. Stary Rynek 16 09-530 Gąbin  

e-mail: sekretariat@gabin.pl 

             elektroniczna skrzynka podawcza  adres /umiggabin/skrytka 

3. Termin negocjacji zostanie ustalony w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu oferty.  

O terminie i miejscu negocjacji oferent zostanie powiadomiony telefonicznie oraz 

listownie. 

4. Celem weryfikacji zgłoszeń, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin powoła komisję .W skład 

komisji wejdą pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie.   

5. Komisja  przeprowadzi negocjacje ze wszystkimi oferentami, którzy złożyli ważne 

zgłoszenia do udziału w negocjacjach tj. spełnili wymagania określone  w pkt. I. 1-5 

ww.  Specyfikacji. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny tj. żadna ze stron nie 

może bez zgody drugiej strony ujawnić treści negocjacji. 

6. Oferent w wyznaczonym dniu i miejscu negocjacji okazuje się dokumentem tożsamości 

oraz tytułem własności gruntu będącego przedmiotem obrotu.  

7. Z negocjacji zostanie sporządzony protokół, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

z których dwa przeznaczone są dla Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie, a jeden dla 

zbywcy  nieruchomości. Protokół podpisują strony negocjacji. Protokół stanowi 

podstawę zawarcia aktu notarialnego.  

8. Warunkiem nabycia gruntu przez Miasto i Gminę Gabin  jest uzyskanie przez  

Burmistrza zgody Rady Miasta i Gminy Gąbin  na uzgodnione w drodze negocjacji 

warunki nabycia,  zgodnie  z Uchwałą Nr 47/VII/2003 Rady Miasta i Gminy Gąbin  z 

dnia 26 czerwca 2003 r.  w sprawie : określenia  zasad nabycia, zbycia obciążania 

nieruchomości,  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata . Jeśli Rada 

Miasta i Gminy Gąbin nie wyrazi zgody na nabycie gruntu, Burmistrz odstąpi od jego 

nabycia . Oferent z tego tytułu nie może rościć od Miasta i Gminy Gąbin jakichkolwiek 

zadośćuczynień lub odszkodowań.  

 

 



 

 

Załącznik nr 1 
do zaproszenia  do udziału  w negocjacjach  w sprawie 

 nabycia na rzecz Miasta i Gminy Gąbin gruntów  

na potrzeby realizacji celów publicznych 

 

…………………………………………… 
(miejscowość i data)                   

Zgłoszenie do udziału w negocjacjach 

……………………………………………………………………………………….……… 
Imię i nazwisko (nazwa) oferenta 

…………………………………………………………………….…………………….…… 
Adres (siedziba) oferenta 

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

 

Zgłoszenie sprzedaży  nieruchomości gruntowej o nr ewid. ……………… o powierzchni 

……………………. ha położonej w miejscowości …………………………………………… 

dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ……………………………………………….  

 

 

Sposób zagospodarowania  nieruchomości: (zabudowana, niezabudowana) ………………… 

……………………………..  

 

 

 

…………………………………………………. 

(Czytelny podpis oferenta 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zaproszeniem do udziału w negocjacjach, specyfikacją 

gruntów i warunkami negocjacji, zrozumiałem/am je i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

 

…………………………………………………. 

(data /Czytelny podpis oferenta) 



Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 

 

1.………………………………………………… 

2.………………………………………………… 

Imię, nazwisko, adres właściciela/współwłaścicieli nieruchomości: 

 

OŚWIADCZAM(-Y), ŻE: 

jestem/jesteśmy właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości będącej przedmiotem oferty, 

oznaczonej jako działka(-i) nr ewidencyjny ……………………………………………  

w obrębie …………………………………..…, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 

………………………………………….. 

 

 

  

Podpis(y) właściciela/współwłaścicieli nieruchomości * 

 

1.…………………………………………………… data ………………………… 

2.…………………………………………………… data ………………………… 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit 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 w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, w celu usprawnienia prowadzenia spraw 

dotyczących zgłoszenia do negocjacji na zbycie nieruchomości w zakresie: numer telefonu. 

……………………..………. 

podpis 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgłoszenie do negocjacji na zbycie nieruchomości  

Zgodnie z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin jest 

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin z siedzibą w Gąbinie, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin. Z 

administratorem może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 

 przez elektroniczną skrzynkę podawczą na adres /umiggabin/skrytka 

 poprzez e-mail: sekretariat@gabin.pl 

 telefonicznie: 24 267 41 50. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w następujący 

sposób: 

 listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 

 przez elektroniczną skrzynkę podawczą na adres /umiggabin/skrytka 

 poprzez e-mail: iod@gabin.pl 

 telefonicznie: 24 267 41 70. 

Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Pani/Pana dane zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w sprawie 

negocjacji na zbycie nieruchomości. 

Podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO zgodnie z ustawą z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwała Nr 47/VII/2003 Rady Miasta i Gminy 

Gąbin z dnia 26.06.2003r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości 

gruntowych, ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Dane nieobowiązkowe (tj. 

nr telefonu) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) wyłącznie w celu sprawnej 

komunikacji z Panią/Panem w zakresie realizacji zgłoszenia. 



Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do 

ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa  

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione 

do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.) podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, itp.) oraz podmioty wspierające Administratora w 

wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie 

techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy oraz przekazania akt do 

archiwum zakładowego. 

Dane będą następnie przechowywane wieczyście jako materiał archiwalny zgodny z kategorią 

archiwalną A, wynikającą z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: 

- dostępu do treści swoich danych osobowych 

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

- usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich 

przetwarzania. 

W przypadku danych, które przetwarzamy na podstawie zgody (tj. nr telefonu) przysługuje Pani/Panu 

prawo do wycofania zgody, przy czym informujemy, że wycofanie zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. 

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, 

ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00). 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a odmowa udostępnienia danych wiązać się 

będzie z brakiem możliwości udziału w negocjacji zbycia nieruchomości. 

Dane pochodzą od osób których dane dotyczą. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych 

 

 

 

Zapoznałem/am się ……………………………… …………………………………………… 

 dnia czytelny podpis 
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