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Pruszcz Gdański, 2019-02-22

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
O ddz i a ł T er e no w y w P ru s z cz u G d ań sk i m

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
w dniu 14.03.2019 r. o godz. 900
na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Chynowie
działki nr 34/13 o powierzchni 0,1251 ha
cena wywoławcza: 14.220,00 zł
działając na podstawie przepisów art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. przepisy wprowadzające
ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624 ze zm.) ustawy z dnia 19
października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (j. t. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 91) - zwanej dalej UGNRSP, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego
trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków
obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów
(Dz. U. z 2012 r., poz. 540), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych
warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności z dnia 16 lutego 2012 r. (Dz.U.2012 r.
poz. 208), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j. t. Dz. U. z 2018, poz. 1405)
podaje do publicznej wiadomości:

KOWR OT w Pruszczu Gdańskim ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny ( licytacja ) na
sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa po zlikwidowanym Państwowym Gospodarstwie Rolnym Słuszewo, określonej w
wykazie z dnia 17.12.2018 r. podanym do publicznej wiadomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim w sposób zwyczajowo przyjęty przez okres od
28.12.2018 roku do 15.01.2019 roku oraz na stronie internetowej KOWR: www.kowr.gov.pl.

83-000 – Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28, tel. 58 300 48 41, www.kowr.gov.pl

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Gniewino, oznaczona
w ewidencji gruntów obrębu Chynowie (0002) jako działka nr 34/13 o pow. 0,1251 ha, w tym: grunty
rolne zabudowane Br-PsIV, dla której w Sądzie Rejonowym w Wejherowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych,
prowadzona jest księga wieczysta nr GD1W/00037137/4.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego
w Wejherowie .
W dziale III księgi wieczystej GD1W/00037137/4 „Prawa, roszczenia i ograniczenia” ujawniony jest wpis –
ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym co do własności
nieruchomości Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
z siedzibą w Warszawie.
Zgodnie z zaświadczeniem nr RGIS.6727.285.2018.AG z dnia 07.12.2018 r. Urzędu Gminy Gniewino, według
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym
Chynowie, zatwierdzonym Uchwałą nr LXVII/475/2010 Rady Gminy Gniewino z dnia 28.09.2010 r. – działka
nr 34/13 zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem 2/03 MN – teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Urząd dodatkowo poinformował, że nie wpłynęły wnioski o zmianę przeznaczenia przedmiotowej
nieruchomości, jak również nie ma możliwości wybudowania elektrowni wiatrowych.
Ponadto Gmina nie przewiduje na powyższym terenie budowy dróg oraz nie ma konieczności wydzielenia dróg
wewnętrznych, jak również dla działki nr 34/13 nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
Ponadto w/w działka zlokalizowana jest na trenie nieobjętym obszarem rewitalizacji i obszarem
zdegradowanym – wyznaczonym Uchwałą Rady Gminy w myśl przepisów Ustawy z dnia 9 października 2015
roku o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1023).

Cena wywoławcza brutto nieruchomości (wraz z kosztami przygotowania do sprzedaży) wynosi
14.220,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100).
Cena zawiera należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w dacie zawarcia umowy
sprzedaży.
Postąpienie: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
Wadium: 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100).
KOWR przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia
nabycia.

Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 14.03.2019 roku o godz. 900 w siedzibie
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Pruszczu Gdańskim, ul.
Powstańców Warszawy 28 (sala przetargowa).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości podanej w
ogłoszeniu z podaniem numeru nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto KOWR
Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz
Gdański, B GK o/ G d a ńs k 6 9 1 13 0 1 12 1 0 00 6 5 59 0 8 3 20 0 0 02 .
Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na
rachunku organizatora przetargu najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin przetargu.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.
Zwalnia się z obowiązku wpłacania wadium osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do realizacji
prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli do dnia 13.03.2019 r. do godz. 1200 złożą na ręce
przewodniczącego Komisji przetargowej:
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- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od
zawarcia umowy sprzedaży;
- oryginał zaświadczenia lub decyzji stwierdzającej uprawnienie do realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w
zaświadczeniach lub decyzjach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 2 lub 3 ustawy z dnia 08 lipca 2005 r. o
realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2042 ze zm.).
- Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą wymaganych dokumentów, nie zostaną
zwolnione z obowiązku wpłacenia wadium.
- Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do
przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach określonych w tym
ogłoszeniu.
- Osoba, która wpłaciła wadium, a posiada zaświadczenie lub decyzję jako osoba uprawniona do realizacji
prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej winna w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu złożyć dokumenty niezbędne do realizacji prawa
do rekompensaty i zawarcia aktu notarialnego – notarialnej umowy sprzedaży.
Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu, który:

wygrał przetarg: pozostaje w dyspozycji KOWR do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub
uiszczenia kwoty równej nie wniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy
sprzedaży,

nie wygrał przetargu: zostaje zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
W przetargu mogą uczestniczyć:

krajowe osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz
„cudzoziemcy” w rozumieniu obowiązującej od dnia 26 kwietnia 2004 r. – ustawy z dnia 20 lutego 2004 r. o
zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.
U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź, zmianami) oraz

osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do zaliczania na poczet ceny sprzedaży nieruchomości
Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
zgodnie z ustawą z dnia 08 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2042 ze zm.).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze
decyzji administracyjnej, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - nie dotyczy to osób
zwolnionych od uzyskania zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
167, poz. 1758 z póź, zm.). Cudzoziemcom na których spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia a którzy
uzyskali decyzję odmowną tracą wadium.

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w
szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami
nieruchomości tych nie opuściły.

Zasobu bez tytułu prawnego

i

mimo

wezwania

KOWR

3) Osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która nie
uczestniczyła w przetargu na sprzedaż nieruchomości, pomimo, że wniosła wadium nie może uczestniczyć w
kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej
następujących dokumentów:
> osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
> przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz
aktualne zaświadczenie ( nie dłuższe niż 1 miesiąc) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
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> reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny (nie dłuższy niż 3
miesięczny) odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
> pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość oraz pisemne pełnomocnictwo poświadczone
notarialnie oraz w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości
prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały
pełnomocnictwo do reprezentowania danej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
lub osoby prawnej.
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz.
682) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości
lub użytkowania wieczystego, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia,
odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w
przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez
wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Zatem w przypadku
posiadanej wspólności majątkowej uczestnika przetargu, stroną umowy sprzedaży będzie również małżonek
kandydata na nabywcę ; który będzie zobowiązany do złożenia w umowie sprzedaży w dniu jej podpisania
oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy i wyrażeniu zgody na zawarcie jej przez małżonka.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez małżonka kandydata na nabywcę lub odmowy
złożenia ww. oświadczenia, uznaje się że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie uczestnika przetargu, a co za tym idzie wadium nie podlega zwrotowi.
Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomości do majątku odrębnego
zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć Komisji przetargowej przed
przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
Wadium wniesione przez uczestnika na sprzedaż, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub
zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty z uwzględnieniem zastrzeżeń jak
niżej:

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
1/ żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
2/ osoba (należy przez to rozumieć także osoby pozostające we wspólności majątkowej
ustawowej
małżeńskiej), która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia w wyznaczonym terminie notarialnej umowy
sprzedaży,
3/ zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, w szczególności
niespełnienia wymogu określonego w art. 28a, ust 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

I. Warunki płatności.
Cena nieruchomości ustalona w wyniku licytacji podlega zapłacie przez Nabywającego w całości gotówką na
wskazane konto KOWR przed zawarciem umowy sprzedaży. Cenę uznaje się za zapłaconą z chwilą wpływu
pieniędzy na rachunek sprzedającego.
KOWR OT w Pruszczu Gdańskim może odstąpić od zwarcia notarialnej umowy sprzedaży gdy Nabywca, nie
stawi się w miejscu i terminie podanym w pisemnym zawiadomieniu oraz nie później niż w dniu zawarcia
notarialnej umowy sprzedaży nie dokona wpłaty wylicytowanej całej lub części ceny nabycia nieruchomości.

II. Sprzedaż nieruchomości rolnej przez KOWR może nastąpić, na podstawie art. 28 a powołanej wyżej
ustawy (o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa), jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna
powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu nie przekroczy 300 ha.
- Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się
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powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a
w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących
przedmiot współwłasności.
Do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie
zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami.
Powierzchnię użytków rolnych (będących własnością nabywcy oraz nabytych kiedykolwiek z Zasobu ustala
się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości rolnej.
Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa powyżej, podlega odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Zgodnie z art. 29 b ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 91) każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed
zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o pochodzeniu środków
finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Osoba, która
złoży nieprawdziwe oświadczenie podlegała będzie odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Nie dopuszcza się zapłaty należności poprzez potrącenie z wierzytelności Skarbu Państwa.
Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca.
Termin i miejsce zawarcia notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony z Kandydatem na nabywcę po
zakończeniu przetargu.
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie
uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo że wniosła wadium – nie może
uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.
KOWR sprzedaje nieruchomości na podstawie aktualnych opisów i map sporządzonych przez Wydział Geodezji
Starostwa Powiatowego. Kupujący nie będzie mógł występować z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego
z tytułu ewentualnej różnicy powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży notarialnej geodeta
wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w dokumencie w postaci opisu i mapy. Okazanie punktów
granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie Kupującego wyłącznie na jego koszt.
Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
zastrzeżenia na czynności przetargowe za pośrednictwem KOWR OT w Pruszczu Gdańskim (organizatora
przetargu) w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynności.
Z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży jak również z postanowieniami projektu umowy sprzedaży,
które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu można zapoznać się w siedzibie jak niżej, po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu.
III. W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa, w tym sprzedaży nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie
informujemy, że:
1)
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania
danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze
ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po
rozstrzygnięciu przetargu (dane nabywcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej
KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
2)
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail:
iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3)
Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu
ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i
zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem
ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji,
będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na
niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu
przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.91.2018 – j.t) i aktów wykonawczych
do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o
przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
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4)

5)

6)

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.U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1) dalej jako RODO.
Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i
pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą
przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania
dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie
archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do
niego.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z
przepisów prawa.
Do danych ww. oferentów i nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym
imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów,
archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym
imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

7)

8)

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i
zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.91.2018 – j.t) i aktów wykonawczych
do niej wydanych.
KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób
zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania
danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji
międzynarodowych.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie KOWR
OT w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28, tel. 58 300 48 41 wew.155.
Organizator bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie:






Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców
Warszawy 28,
Urzędu Gminy właściwego terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
Sołtysa właściwego terytorialnie sołectwa,
Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim, ul. Zygmunta Wróblewskiego 3,
Pomorskiej Izby Rolniczej właściwej terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości.

Informacja o ogłoszeniu przetargu jest umieszczona na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl
Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń jw. przez okres 14 dni.
Data wywieszenia, dn. 27.02.2019 r.
Data zdjęcia, dn. 14.03.2019 r.

Sporządził:
Kazimierz Piotr Urban
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