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Wykaz numer ZSI.WRO.SGZ.4240.2584.1.2584.2020.KO

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 roku poz. 481), ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku Przepisy
wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 roku poz. 624 z późn. zm.),
ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
(tekst jednolity - Dz.U. z 2020 roku, poz. 396 ze zm.), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu
ustroju rolnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 roku, poz. 1655) oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o
wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych
ustaw (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku poz. 869), podaje do publicznej wiadomości WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wykaz obejmuje:
Nieruchomość rolną, niezabudowaną położoną w obrębie Wiadrów, gmina Paszowice,
powiat jaworski, województwo dolnośląskie, działka nr 136/5 AM-3.
Powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,9293 ha (użytki rolne 0,9293 ha) z czego:
 Pastwiska trwałe 0,9293 ha w klasie PsIII.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Na nieruchomości znajduje się DRZEWOSTAN.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00012919/6 przez
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworze.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego MPZP WiadrówSokola zatwierdzonym Uchwałą nr XIX/102/2016 Rady Gminy Paszowice z dnia 24 maja 2016
roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca 2016 r., poz. 2634) nieruchomość położona
jest na terenie oznaczonym symbolami R 1.30 – tereny rolnicze - otwarte.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Paszowice (zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Paszowice nr XXVIII/166/2001 z dnia 27.11.2001
r.) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku Studium symbolem RZ – użytki
zielone.
W obowiązującym Studium dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych.
UWAGA:
1. Zgodnie z informacją z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu –
nieruchomość nie jest objęta żadną z form ochrony konserwatorskiej, nie znajdują się na
niej zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.
2. Zgodnie z informacją z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dz. 259/1 jest
zdrenowana.
3. W Księdze wieczystej nr LE1J/00012919/6 w dziale III są ujawnione ograniczone
prawa rzeczowe, które dotyczą działek o nr 180/2, 182/2, 52/1 oraz 52/3, nieobciążające
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Stan zagospodarowania: Nieruchomość użytkowana jako łąka. Nieruchomość posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. W skład działki wchodzi fragment
działki przeznaczony pod drogę dojazdową do części zasadniczej działki, który jest nieprzejezdny,
porośnięty samosiewami drzew i zakrzaczeniami bez wartości użytkowej.
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Cena nieruchomości wynosi: 24 000,00 zł,
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych),
Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto, stawka VAT – ZW.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Krajowego Ośrodka przed
zawarciem umowy sprzedaży.
Dla nieruchomości brak jest możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.
Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym – z możliwością skorzystania przez podmiot uprawniony z pierwszeństwa
w nabyciu, w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września
2011 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 roku, nr 233, poz. 1382), a w przypadku
rezygnacji z tego prawa – w trybie przetargu, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane
do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.
UWAGA:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w zakresie rodzajów i klas
użytków oraz powierzchni nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
może dokonać na koszt nabywcy.
Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Krajowemu Ośrodkowi przysługuje prawo
pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie
5 lat od nabycia tej nieruchomości od Krajowego Ośrodka.
Zgodnie z art. 28a UoGNRSP sprzedaż nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek może
nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.
Nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie w/w wymagań.
Zgodnie z art. 29a UoGNRSP umowa sprzedaży nieruchomości zbywanej na zasadach określonych
w art. 29 ust. 1 i 3b (sprzedaż w pierwszeństwie nabycia bądź w przetargu ograniczonym)
zawierać będzie zobowiązania nabywcy nieruchomości do:
1) nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia
nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie,
a w przypadku osób fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;
2) nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1), hipoteki na nieruchomości nabytej
z Zasobu na rzecz innych podmiotów niż Krajowy Ośrodek;
3) zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
a) niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których
mowa w pkt 1) i 2), albo
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1.
Do osobistego prowadzenia działalności rolniczej, o której mowa w pkt 1), stosuje się przepisy
o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Umowa, zawiera zastrzeżenie, że postanowienia, o którym mowa w pkt 3), nie stosuje się
w przypadku:
1) przeniesienia własności nieruchomości nabytej z Zasobu:
a) na rzecz zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku – krewnego w linii
bocznej albo
b) za pisemną zgodą Krajowego Ośrodka;
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2) udzielenia pisemnej zgody przez Krajowy Ośrodek na ustanowienie hipoteki na nieruchomości
nabytej z Zasobu.
Zgodnie z art. 29b UoGNRSP każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy
sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł
umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe
oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Zgodnie z art. 29c UoGNRSP czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana
niezgodnie z przepisami ustawy lub dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie
z przepisami ustawy jest nieważna.
Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu zastrzega sobie
możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności,
w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się
z obowiązków wynikających z umów zawartych z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.
Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 16.11.2020 roku do
01.12.2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Paszowice, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we
Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, a także na stronie internetowej www.kowr.gov.pl oraz
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP). Dodatkowo wykaz zostanie
przesłany, celem publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty, do Sołectwa wsi Wiadrów.
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 (t.j. Dz.U.396.2020) 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
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.
4) 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.
5) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać
z przepisów prawa.
Do danych ww. oferentów i nabywców mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym
imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów,
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archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym
imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
6) 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:
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.
7) 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 (t.j. Dz.U.396.2020) i aktów wykonawczych
do niej wydanych.
8) 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.

Z informacjami o przedmiocie sprzedaży można się zapoznać w siedzibie Oddziału Terenowego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, ul. Mińska 60. Sprawę prowadzi Katarzyna
Orłowska tel. (71) 35-63-919 wew. 770.
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