Wzór nr 5
OŚWIADCZENIE
w zakresie majątku do którego ma wejść licytowana nieruchomość,
Ja, ………………………………………………………..……………………………………...
imię/imiona i nazwisko

zamieszkały ……………………………………………………………………………………..
dokładny adres

legitymujący się dowodem osobistym serii nr …..………………………………………..…..,

oświadczam, że:
środki pieniężne na zakup nieruchomości rolnej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działki nr 1002, 1003, 1142, 1139/1, 1139/2 i 1116/11 o łącznej
powierzchni 29,5511 ha, stanowiącej własność Powiatu Łukowskiego, położonej w Radoryżu
Smolanym gm. Krzywda, pochodzą z majątku wspólnego* mojego majątku osobistego*
(art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 682 ze zm.), a nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności
majątkowej małżeńskiej* majątku osobistego wpłacającego wadium *.
* tekst pogrubiony niewłaściwy należy skreślić .

………………………………
(miejscowość, data)

…………………..…..
(podpis)

Art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa
(wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków
lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą
do majątku osobistego każdego z małżonków.
§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

Art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca
inaczej postanowił;
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo
z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu
małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu
zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego
z małżonków;
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

