
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU USTNYM 

na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Polanka Hallera 

składających się z działek nr 307/10, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 

307/16, 307/17, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21, objętych księgą wieczystą nr 

KR3I/00009897/9. 

 

Nazwa uczestnika 
Imię i nazwisko (w 
przypadku osoby 
fizycznej)/ Nazwa 

firmy 

 

 
 

Adres 

 
 

 
 

Nr i seria dowodu 
tożsamości 

 

 
Nr PESEL  

(nie dotyczy osób, 
które nie posiadają 

nr. Pesel) 
 

 

NIP 
(nie dotyczy osób, 
które nie posiadają 

NIP) 

 

 
Telefon 

kontaktowy / 
e-mail 

 

Niniejszym zgłaszam swój udział w przetargu ustnym na sprzedaż 
działki/działek: 
(proszę o zaznaczenie właściwej litery) 

 
A. 

 
Działka numer 307/10 o powierzchni 429 m2 położona w miejscowości 
Polanka Hallera, gmina Skawina, województwo małopolskie. 

 
B. 

 
Działka numer 307/11 o powierzchni 1075 m2 położona w miejscowości 
Polanka Hallera, gmina Skawina, województwo małopolskie. 



 
C. 

 
Działka numer 307/12 o powierzchni 454 m2 położona w miejscowości 
Polanka Hallera, gmina Skawina, województwo małopolskie. 

 
D. 

 
Działka numer 307/13 o powierzchni 652 m2 położona w miejscowości 
Polanka Hallera, gmina Skawina, województwo małopolskie. 

 
E. 

 
Działka numer 307/14 o powierzchni 466 m2 położona w miejscowości 
Polanka Hallera, gmina Skawina, województwo małopolskie. 

 
F. 

 
Działka numer 307/15 o powierzchni 641 m2 położona w miejscowości 
Polanka Hallera, gmina Skawina, województwo małopolskie. 

G. Działka numer 307/16 o powierzchni 503 m2 położona w miejscowości 
Polanka Hallera, gmina Skawina, województwo małopolskie. 

H. Działka numer 307/17 o powierzchni 696 m2 położona w miejscowości 
Polanka Hallera, gmina Skawina, województwo małopolskie. 

I. Działka numer 307/18 o powierzchni 500 m2 położona w miejscowości 
Polanka Hallera, gmina Skawina, województwo małopolskie. 

J. Działka numer 307/19 o powierzchni 697 m2 położona w miejscowości 
Polanka Hallera, gmina Skawina, województwo małopolskie. 

K. Działka numer 307/20 o powierzchni 1036 m2 położona w miejscowości 
Polanka Hallera, gmina Skawina, województwo małopolskie. 

L. Działka numer 307/21 o powierzchni 1735 m2 położona w miejscowości 
Polanka Hallera, gmina Skawina, województwo małopolskie. 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 

101, poz. 926 z pózn. zm.) dla potrzeb przeprowadzenia przetargu. 

 

  

  

  

  

 


