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Załącznik nr 2 
do Warunków przetargu dotyczących przetargu nieograniczonego, 

na wynajem części powierzchni elewacji na ścianie południowej budynku 
Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna, przy ul. Wały Piastowskie 1 w Gdańsku, 

celem umieszczenia reklamy, 
z dnia 31.01.2019 r. 

 
 
 
      ……………………….. dnia …………………. 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 NiŜej podpisany, składający ofertę w przetargu nieograniczonym na wynajem 
części powierzchni elewacji na ścianie południowej budynku Centrum Techniki 
Okrętowej Spółka Akcyjna, przy ulicy Wały Piastowskie 1 w Gdańsku, celem 
umieszczenia reklamy w imieniu ……………………………………......................……., 
niniejszym oświadczam, Ŝe: 
 
1. Są mi znane przepisu dotyczące moŜliwości eksponowania reklam na 

urządzeniach reklamowych w szczególności: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 
roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu (Dz. U. 2015 poz. 774), ustawy tą ustawą zmienione oraz 
przepisy prawa miejscowego w tym przepisy uchwały Rady Miasta Gdańska 
Nr XLVIII/1465/18 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad  
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane, na terenie Miasta Gdańska. 

2. Gdyby w związku eksponowaniem reklamy lub zainstalowaniem urządzenia 
reklamowego na wynajmowanej elewacji od Wynajmującego (w tym w 
szczególności z uŜytkowaniem urządzenia reklamowego lub jego nie 
dostosowaniem), przez Najemcę na budynku Wynajmującego, zgodnie 
przepisami prawa w tym obowiązującego na terenie gminy miasta Gdańska, 
w szczególności w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 
roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu (Dz. U. 2015 poz. 774) oraz ustaw tą ustawą zmienionych, 
oraz przepisów uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLVIII/1465/18 z dnia  
22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Miasta 
Gdańska – Wynajmujący lub osoby reprezentujące Wynajmującego, 
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zmuszone byłyby ponieść jakiekolwiek koszty (w tym w szczególności: kary, 
opłaty, podatki, daniny, odszkodowania, koszty pomocy prawnej, opłaty 
sądowe, koszty zdjęcia reklamy i/lub urządzenia reklamowego oraz jego 
magazynowania przez Wynajmującego), Najemca zwróci Wynajmującemu 
lub tym osobom w całości poniesione koszty, bez zwłoki na pierwsze 
wezwanie do zapłaty tych kosztów.  

3. Nie będę dochodził od Wynajmującego Ŝadnych roszczeń 
odszkodowawczych w tym dotyczących zwrotu wpłaconego wadium  
w związku z brakiem moŜliwości eksponowania reklamy z w tym  
w szczególności z powodu nie uzyskania zaświadczenia Prezydenta Miasta 
Gdańska o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zamiarze 
wykonania robót budowlanych, polegających na ekspozycji reklamy  
w lokalizacji i o wymiarach opisanych w ust. 1. warunków przetargowych lub 
w związku z rozwiązaniem bez zachowania terminu wypowiedzenia lub jej 
wygaśnięciem z przyczyn w umowie opisanych. 

 
 
 
 
 
 
 ………………………………………… 
              Podpis reprezentanta Oferenta 


