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O G Ł O S Z E N I E 

(WYKAZ O ZAMIARZE SPRZEDAŻY)  

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi (dalej KOWR) działając na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r., poz. 817, 1080), ustawy „o kształtowaniu ustroju rolnego” Dz.U.2019 

poz. 1362 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.04.2012r. Dz.U. 2012 poz. 

540 podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomości gruntowe położone  

w gminie Rzgów pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie. 

        OBRĘB  

(nr obrębu) 

NR  

DZIAŁKI 

POW. 

DZIAŁKI 

(ha) 

UŻYTKI   

 (ha) 

WARTOŚĆ DZIAŁKI                  

(zł) 

Rzgów 

(0012) 

2246/69 

 

0,0150 

 

RV 

 

6.500 ,-  

(w tym VAT 

1.215,45 zł) 

Rzgów 

(0012) 

2246/70 0,0170 RV 7.350,- 

(w tym VAT 

1.374,39 zł) 

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym 

uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie Nr LXI/483/2018 z dnia 15 listopada 2018r.  działki o nr 2246/69  

i 2246/70 leżą w jednostce planistycznej „1MN” dla której ustala się przeznaczenie – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Stan prawny nieruchomości uregulowany w Sądzie Rejonowym w Pabianicach: LD1P/00021156/8. 

Zgodnie z art. 28 a ust. 1 ustawy „o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa” 

sprzedaż nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  może nastąpić, jeżeli  

w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych: 

- będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha; 

- nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha; 

Powierzchnię użytków rolnych ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę 

nieruchomości rolnej.  Na podstawie z art. 29 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy KOWR przysługuje prawo 

pierwokupu przy odsprzedaży nieruchomości. 

Zgodnie z art. 54 wyżej cytowanej ustawy w związku  z art. 593 do 595 kodeksu cywilnego KOWR 

zastrzega możliwość umownego prawa odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat 

od dnia nabycia od KOWR z wpisaniem tego prawa do księgi wieczystej (dotyczy nieruchomości rolnych 

o pow. powyżej 1,00 ha). Powyższe nieruchomości będą podlegać sprzedaży w  trybie  przetargu 

publicznego. 

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi, KOWR OT  

w Łodzi,  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR na okres 14 dni. 

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 

Oddział Terenowy w Łodzi ul. Północna 27/29 telefon: 0-42 636-53-26, 636-29-72, 881 209 520. 

Działki obejrzeć można na stronie internetowej www.geoportal.gov.pl. Osoba prowadząca Katarzyna 

Stanisz.  
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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 
zawarcia 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 zawarcia 
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 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 zawarcia 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 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. 

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 (Dz.U.91.2018 – 
j.t) 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. 
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