
 
ŁÓD.WKUR.422.6.2018.EN.14     Łódź, dnia 13 czerwca 2018r. 
 

O G Ł O S Z E N I E 
/o przetargu nieograniczonym na dzierżawę/ 

 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi (dalej KOWR), działając na 
podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa – dalej UGNRSP (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 91) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 1142 z późn. zm.), 
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytacyjny) na 
dzierżawę nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
określonej w wykazie z dnia 27 marca 2018 r. nr ŁÓD.WKUR.422.6.2018.EN.6, podanym do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty przez okres od dnia 27 marca 2018 r. do dnia 12 kwietnia 
2018 r. 
          

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona w gminie Kutno, w powiecie 
kutnowskim, woj. łódzkie: 

 
Lp Obręb  

Nr działki 
Pow. łączna 

/ha/ 

 
Użytki 
/ha/ 

Czynsz 
wywoławczy 
/dt pszenicy/ 

Minimalne 
postąpienie 

/dt 
pszenicy/ 

Wadium 
/zł/ 

1 Byszew 

244, 88, 
245, 89, 
264, 
cz. 279/1 40,92 

RIIIa-12,25, RIIIb-9,27, 
Br/RIIIa-5,10, Br/RIVa-0,39, 
RIVa-6,29, RIVb-6,69,  
W-0,15, N-0,78 
 

852,00 
w tym 

190,40 
za grunty 

661,60 
za budynki 
 i budowle 

100,00 5 000,00 

 

Przetargi ustne licytacyjne odbędą się w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 1000   

w siedzibie KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY 

w ŁODZI, ul. Północna 27/29, pok. 326 

 
Na nieruchomości wymienionej powyżej znajdują się: 2 budynki mieszkalne, 5 budynków 
gospodarczych, kotłownia, komin, hala, dwie obory, stacja trafo, ubojnia, cztery chlewnie, dwie 
wiaty, kuźnia, waga wozowa z budynkiem, studnia, garaże, hydrofornia, magazyn zbożowy, 
warsztaty/garaże, magazyn, stacja paliw, zbiornik na gnojówkę, ogrodzenie z płyt betonowych, 
ogrodzenie z siatki, bramy wjazdowe 4 szt., przyłącze energetyczne, melioracje. 
Część budynków jest w pogorszonym stanie technicznym, kilka w bardzo złym stanie technicznym. 
Osoby uczestniczące w przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z 
nieruchomością, w tym ze stanem technicznym budynków i budowli, i nie będą z tego tytułu wnosić 
do KOWR żadnych uwag ani roszczeń. 

Na nieruchomości brak jest zasilania w energię elektryczną oraz wodę z sieci wodociągowej. 

Dla wyżej wymienionych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kutnie księga 
wieczysta LD1K/00041328/6. 
 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno, 
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kutno nr XVI/106/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 r.: 



- działka 88 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „RP” tereny otwarte rolne, 
- działka 244 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem w części „RP” tereny otwarte rolne 
oraz w części „W” tereny wód stojących, 
- działki 89 i 264 – znajdują się na terenie oznaczonym symbolem w części „PG2” tereny o 
podstawowym przeznaczeniu dla działalności gospodarczej związanej z wytwórczością, 
magazynami, składami, zapleczem obsługowym działalności gospodarczej, z drobną wytwórczością 
i rzemiosłem oraz w części „RP” tereny otwarte rolne, 
- działka nr 245 - znajduje się na terenie oznaczonym symbolem w części „PG2” tereny o 
podstawowym przeznaczeniu dla działalności gospodarczej związanej z wytwórczością, 
magazynami, składami, zapleczem obsługowym działalności gospodarczej, z drobną wytwórczością 
i rzemiosłem oraz w części „ZP/MN” tereny zieleni parkowej z możliwością lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej oraz w części „W” tereny wód stojących. 
- działka nr 279/1 – znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „PG2” tereny o podstawowym 
przeznaczeniu dla działalności gospodarczej związanej z wytwórczością, magazynami, składami, 
zapleczem obsługowym działalności gospodarczej, z drobną wytwórczością i rzemiosłem. 
 
Działki nr 244, 89, 264, 245, 279/1 są zmeliorowane. 

 
Nieruchomość będzie podlegała wydzierżawieniu do dnia 

30 września 2028 r. 
 

Przyszły dzierżawca nieruchomości zobowiązany będzie w umowie dzierżawy do prowadzenia 
produkcji zwierzęcej co najmniej jednego z gatunków gospodarskich wymienionych w ustawie z 
dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 2132) i utrzymania nie mniej niż 50 DJP przez cały okres dzierżawy, pod rygorem 
możliwości jej rozwiązania. Z obowiązku tego dzierżawca będzie mógł być zwolniony przez 
Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi jedynie w przypadku wystąpienia gwałtownego 
załamania się rynku zbytu lub gwałtownego spadku cen produktów wytwarzanych w gospodarstwie 
dzierżawcy albo w przypadku wystąpienia innych nadzwyczajnych zjawisk gospodarczych  lub 
wystąpienia zdarzeń losowych.  

 
Z przedmiotu umowy dzierżawy będą mogły zostać wyłączone grunty, które w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub studium są albo zostaną przeznaczone na cele inne niż rolne a także 
grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium są albo zostaną 
przeznaczone na cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Wyłączenie nastąpi 
w drodze oświadczenia woli Wydzierżawiającego złożonego Dzierżawcy na piśmie na jeden rok naprzód przed 
upływem roku dzierżawnego. 

 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wysokości do dnia 27 czerwca 2018r. 
włącznie na konto KOWR OT w Łodzi nr 37 1130 1163 0014 7124 8320 0002 i okażą komisji przetargowej 
potwierdzony dowód wpłaty. 
Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i oznaczenie nieruchomości. 
Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokumenty tożsamości.  
 
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy, 
zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w wartości nominalnej po zakończeniu przetargu. 
Wadium przepada na rzecz KOWR w razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia umowy 
dzierżawy lub gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad czynsz wywoławczy. 
Wadium przepada w przypadku, gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
oferenta, tj. w szczególności nie uzyskania pisemnej zgody współmałżonka (w przypadku wspólności 
ustawowej) na dzierżawę nieruchomości, zgodnie z art. 37 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (tekst 
jednolity Dz.U.2015.2082 z późn. zm.), bądź braku złożenia zabezpieczeń zapłaty należności wynikających z 
umowy dzierżawy (zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego KOWR w sprawie zabezpieczenia 
należności KOWR), które to stanowią warunek zawarcia umowy. 
 
W przetargu nie może uczestniczyć podmiot, który: 
1) ma 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) włada lub władał nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR nieruchomości 
tych nie opuścił. 
 
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą dodatkowo przedłożyć oryginały lub 
poświadczone za zgodność z oryginałem: umowę spółki, aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (nie 
starszy niż dwa miesiące), aktualna listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej 
zezwalającej na wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w treści niniejszego ogłoszenia. 
 
Osoby biorące udział w przetargu oświadczą, że zapoznały się z niniejszym ogłoszeniem, przedmiotem 
przetargu, projektem umowy dzierżawy zawierającym postanowienia, które nie podlegają ustaleniu w trybie 
przetargu, granicami nieruchomości, wymaganymi formami zabezpieczeń należności i przyjęciem ich bez 
zastrzeżeń oraz spełniają wszystkie konieczne warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu pozwalające wziąć 
udział w przetargu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu, nie podpisania umowy dzierżawy i 
przepadku wadium. 
 
Uwaga: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że kandydat na dzierżawcę, wyłoniony w przetargu, 
będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego w wysokości 15-miesięcznego 
czynszu oraz odsetek ustawowych za 6 miesięcy od wysokości czynszu rocznego w postaci: 
- dwóch weksli „in blanco” na zabezpieczenie należności z tytułu płatności czynszu dzierżawnego wraz 
z deklaracją wekslową, 
- dodatkowego Zabezpieczenia np. hipoteki na nieruchomości wolnej od wszelkich obciążeń lub jednego 
z poniższych zabezpieczeń: gwarancji bankowej, kaucji pieniężnej, blokady środków pieniężnych na rachunku 
bankowym, przewłaszczenia na majątku ruchomym wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastawu 
rejestrowy. 
Ponadto Kandydat na dzierżawcę złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji 
z tytułu roszczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynikających z zawartej umowy w trybie art. 777 § 
1 pkt 4  i pkt 5 kpc w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. 
 
Zastrzega sie prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne. Kandydat na 
dzierżawcę zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dzierżawy do złożenia dokumentów potwierdzających 
jego sytuację majątkową. 
 
Umowa dzierżawy zostanie zawarta niezwłocznie po przeprowadzeniu przetargu, w dniu zawarcia 
umowy zostaną podpisane weksle własne In blanco. Dzierżawca zobowiązany będzie w umowie 
dzierżawy do uzupełnienia wymaganych zabezpieczeń w terminie dwóch tygodni od zawarcia 
umowy, pod rygorem jej rozwiązania przez KOWR przez jednostronne oświadczenie woli. 
 
Oględzin przedmiotu dzierżawy można dokonać po uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 662-187-539, a 
projekt umowy dzierżawy i zarządzenie Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  w 
sprawie zabezpieczenia należności KOWR są dostępne w godzinach pracy w siedzibie KOWR OT w Łodzi, ul. 
Północna 27/29, pokój 303. 

 
Dzierżawa nieruchomości nastąpi według danych z ewidencji gruntów. KOWR nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni nieruchomości, jeżeli po 
zawarciu umowy dzierżawy zostanie wykazana inna powierzchnia lub rodzaj użytków, niż wynika to z 
powołanej wyżej ewidencji. Granice wydzierżawianych nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na 
koszt KOWR. 
 
Szczegółowe informacje o nieruchomości, warunkach przetargu można uzyskać w Krajowym Ośrodku 
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi, ul. Północna 27/29, telefon: 42-636-53-26, 662-187-539 
(Edyta Nowicka).  
Ogłoszenie o przetargach zostało podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie przez okres co 
najmniej 14 dni na tablicy Urzędu Gminy Kutno, Sołtysa wsi Byszew, Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego, 
Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi, na stronie internetowej www.kowr.gov.pl w zakładce 
„nieruchomości/oferty”. 
 

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od jego przeprowadzenia bez 
podania przyczyn. 

 



W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa, w tym dzierżawy 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 dzierżawcy) 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 dzierżawy, 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. Dane osobowe dzierżawców będą udostępniane podmiotom upoważnionym do 
naliczania i egzekwowania obciążeń publiczno-prawnych, do których ponoszenia zostanie zobowiązany 
dzierżawca w zawartej umowy dzierżawy. 
Do danych ww. oferentów i dzierżawcy 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. 

 


