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KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA  

ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE 
 

działając na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 

481) z uwzględnieniem Zarządzenia nr 106/2020/W Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 20 lipca 
2020 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych w sprawie zasad zbywania, nieodpłatnego przekazania lub likwidacji środków trwałych 

będących w Zasobie WRSP innych niż obiekty budowlane, ogłasza: 

 

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) NA SPRZEDAŻ DREWNA ZŁOŻONEGO NA 

DZIAŁCE NR 91 W OBRĘBIE NADRZECZNA, GM. LUBARTÓW, POWIAT LUBARTOWSKI  
 

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone do publicznej wiadomości na okres co najmniej 14 dni przed 
dniem przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz poprzez wywieszenie 
ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Oddziale Terenowym KOWR w Lublinie.  

 
  Sprzedający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie ul. Karłowicza 4, 20-027 

Lublin NIP 5272818355. 
 

I. PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST: 

 

Lp. 
Gatunek 
drewna 

Ilość drewna 
/m3/ 

Opis 
Cena wywoławcza 

/zł/ 
Wadium 

/zł/ 
Postąpienie    

/zł/ 

1. Wierzba 5,31 

Kłoda nr 1 – 0,37 m3 
Kłoda nr 2 – 2,29 m3 
Kłoda nr 3 – 1,22 m3 
Kłoda nr 4 – 0,19 m3 
Stos nr 5 – 1,24 m3 

610,00 w tym  
podatek VAT 114,06 

100,00 10,00 

 
Przedmiot sprzedaży znajduje się na działce nr 91 w obrębie Nadrzeczna, gmina Lubartów, powiat lubartowski, 

od strony ulicy Parkowej. 
 

II. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 MARCA 2023 R. O GODZ. 09:00 

PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI ZOOM. 
 

 
Przedmiot przetargu można oglądać w terminie od dnia 20.03.2023 r. do dnia 24.03.2023 r.,  

w godzinach 9.00 – 14.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 

 81 307-97-66.  Numery kłód oraz stosów będące przedmiotem przetargu zostały oznaczone znacznikiem  do drewna 

w kolorze pomarańczowym. 

Nabywca ma możliwość zapoznania się z opinią wystawioną przez rzeczoznawcę zawierającą szczegółowy opis 

sortymentów, klasy jakości oraz miąższości drewna w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie, przy ulicy 

Karłowicza 4. 

 
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU: 
 

Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: 
 

1. Wpłaci organizatorowi przetargu wadium w wymaganej wysokości w terminie, miejscu i formie. 
 



 

 

 

Wadium należy wpłacić na rachunek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie nr 
83 1130 1206 0028 9154 7820 0002 w Banku Gospodarstwa Krajowego z adnotacją „wpłata wadium na drewno 
w Lubartowie . 

Zastrzega się, że warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą 
się na rachunku bankowym najpóźniej na 5 dni poprzedzających termin przetargu tj. do dnia 24 marca 
2023 roku. Potwierdzenie wniesienia wadium należy przesłać niezwłocznie w dniu dokonania wpłaty na 
adres poczty elektronicznej: przetargi.lublin@kowr.gov.pl, podając dodatkowo w treści wiadomości 

kontaktowy numer telefoniczny. 
 
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny 

nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki po odstąpieniu od 
przeprowadzenia przetargu lub jego zamknięciu (zakończeniu). W przypadku wpłat wadium na wskazane konto, jego 
zwrot możliwy będzie po zaksięgowaniu wpłaty. 

 

2. Uczestnik przetargu prowadzonego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na co 
najmniej 2 dni przed przetargiem złoży osobiście w OT KOWR w Lublinie lub jej jednostkach 
organizacyjnych (Sekcjach Zamiejscowych, Oddziałach Terenowych) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 
zawierający dane niezbędne do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z 
nadaniem uprawnień do udziału w przetargach przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W/w 
kwestionariusz może zostać również poświadczony przez Notariusza w zakresie własnoręczności 

podpisu oraz poprawności danych osobowych. Kwestionariusz można również złożyć za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.   

 
UWAGA !!! 
Kwestionariusz, o którym mowa powyżej należy złożyć przed pierwszym uczestnictwem                               

w jakimkolwiek przetargu lub w przypadku zmiany danych osobowych.  
 

Najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu, do osób które w wymaganym 
terminie wpłaciły wadium, przesłały na adres przetargi.lublin@kowr.gov.pl potwierdzenie wpłaty wraz 
z numerem telefonu i złożyły wymagany kwestionariusz, zostanie przesłany na adres poczty 
elektronicznej link do udziału w przetargu wraz z hasłem dostępu. 

2. Przedłoży dokumenty stwierdzające tożsamość, a w przypadku podmiotów prawnych aktualny odpis 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Weryfikacja tożsamości uczestnika w przetargu prowadzonym 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywać się będzie na podstawie jednorazowego kodu 

weryfikacyjnego przesłanego przed rozpoczęciem przetargu na tel. kom. uczestnika przetargu wskazany 
w kwestionariuszu.  
3. Przedłoży stosowne pełnomocnictwa; (w przypadku uczestnictwa w przetargu Pełnomocników uczestników 
przetargu, pełnomocnicy winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwa). W przypadku przetargu 
prowadzonego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej upoważnionymi  osobami do 
udziału w licytacji mogą być jedynie osoby wskazane w kwestionariuszu osobowym o którym mowa 

powyżej. 
4. Złoży przed przetargiem oświadczenie o  zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami 
przetargu,  przedmiotem przetargu i przyjęciem ich bez zastrzeżeń.  

 
Wymagane oświadczenie o którym mowa w pkt. 4 może zostać złożone przez uczestników ustnie                                      

w trakcie przetargu przed rozpoczęciem licytacji. Treść oświadczeń zostanie przesłana na adres poczty 
elektronicznej wskazany w kwestionariuszu osobowym.   

 

IV. WADIUM NIE PODLEGA ZWROTOWI W PRZYPADKU GDY: 
-  jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość ceny sprzedaży, 
-  uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał i w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu nie ureguluje ceny 
sprzedaży. 
 

V. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU: 

1. Przetarg ustny przeprowadza się, jeżeli stawił się chociażby jeden uczestnik przetargu, spełniającą warunki 
podane w ogłoszeniu o przetargu. 
2. Przetarg ustny uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu, który stawił się na 
przetarg, zaoferował postąpienie ponad wywoławczą wysokość ceny sprzedaży. 
3. Przetarg ustny wygrywa uczestnik przetargu, który w trakcie licytacji zgłosił najwyższą wysokość ceny sprzedaży. 

mailto:przetargi.lublin@kowr.gov.pl


 

 

 

4. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uregulowaniu należności na podstawie wystawionej przez 
KOWR faktury. 

 
VI. INFORMUJE SIĘ, ŻE: 

1. Organizator przetargu przed rozpoczęciem przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania 
przyczyn. 
2. Organizator przetargu podejmując decyzję o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zapewni transmisję przetargu w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami przetargu oraz 
członkami komisji przetargowej, przy zachowaniu niezbędnych zasad bezpieczeństwa i możliwości identyfikacji 
uczestników przetargu oraz możliwość dokonania zapisu przebiegu czynności przetargowych na nośniku danych. 

 
Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział 

w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się pod adresem: 
http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne 

 
3. Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu poinformuje uczestników o zasadach 
dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. . 
4. W przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej Przewodniczący komisji przetargowej informuje o przerwaniu komunikacji pozostałych uczestników 

przetargu, podając jednocześnie informację o czasie wznowienia kontaktu. Czas oczekiwania na wznowienie 
kontaktu nie powinien być dłuższy niż 5 minut. 
5. Po wyczerpaniu czasu oczekiwania na wznowienie komunikacji, Przewodniczący Komisji Przetargowej podejmie 
trzykrotnie próbę połączenia na wskazany w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. II. ust. 2 nr telefonu. Po trzech 
nieudanych próbach połączenia przyjmuje się, że uczestnik odstąpił od dalszej licytacji i przetarg  będzie 
kontynuowany bez jego udziału. W przypadku połączenia Przewodniczący ustala przyczyny braku komunikacji. Jeśli 
uczestnik przetargu deklaruje chęć dalszego udziału w przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej ustala 

dodatkowy czas na wznowienie komunikacji informując równocześnie, że po jego upływie licytacja będzie 
kontynuowana bez udziału uczestnika jeśli komunikacja nie zostanie wznowiona w wyznaczonym czasie. 
6. Po ponownym uzyskaniu połączenia należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu. 
7. Jeśli nastąpiło przerwanie komunikacji za pomocą środków technicznych po stronie organizatora przetargu - 

Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłasza przerwę informując o tym każdego z uczestników przetargu 
telefonicznie albo e-mailowo na wskazany przez uczestnika kontakt. O długości przerwy decyduje rodzaj usterki 
technicznej. W przypadku gdy komunikacja może zostać wznowiona w przewidywalnie bliskim okresie, 

Przewodniczący Komisji powinien poinformować uczestników o konieczności utrzymania bieżącego kontaktu. 
W przypadku jeśli rodzaj usterki wymaga poważniejszych napraw - Przewodniczący Komisji informuje 
o przewidywanym czasie i terminie wznowienia przetargu każdego z uczestników, w takim przypadku informacja 
o wznowieniu przetargu powinna zostać przesłana  uczestnikom przetargu z wyprzedzeniem czasowym. Po 
ponownym nawiązaniu łączności należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu. 
8. Osoba ustalona kandydatem na nabywcę zostanie powiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

 
VII. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, w 
związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych (w tym wizerunku) uprzejmie informujemy, że: 
1) Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych 

osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych 
dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu oraz utrwalonych w trakcie 
przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może 
się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.  

2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
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.  

http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne
mailto:kontakt@kowr.gov.pl
mailto:iodo
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3) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z organizacją 

i przeprowadzeniem przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy/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, zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych 
dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją zadań KOWR 

określonych w ustawie z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
(Dz. U. z 2021 r. poz 2243 z późn. zm.) i aktach wykonawczych do niej wydanych i jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym 
a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy 
dzierżawy/sprzedaży. 

Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowy zawarte w kwestionariuszu, 
o którym mowa w pkt. IV ust. 1) lit. b) będą przetwarzane przez administratora w celu potwierdzenia Pani/Pana 

tożsamości w przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej oraz w celach 
związanych z nawiązaniem z Panią/Panem kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia 
przetargu w tej formie oraz w celu kontaktu w sprawach związanych z ewentualnym zawarciem umowy 
dzierżawy/sprzedaży.  

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez 
Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do przeprowadzania przetargu w tej formie i jest 

zgodne z prawem w oparciu o przesłanki legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i e 
RODO ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku 
z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana 
działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży. 
4) Okres przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt.3), dla których 
zostały one pozyskane przez Administratora. 

Pani/Pana 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. 
Pani/Pana wizerunek utrwalony podczas przeprowadzenia przetargu z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej zostanie utrwalony przez Administratora i będzie przetwarzany przez okres do 30 dni od dnia zawarcia 

umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, który może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń 
przysługujących KOWR i w stosunku do niego w przypadku gdy nagranie będzie służyło jako dowód w sprawie 
dotyczącej przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.  
5) Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać 
z przepisów prawa. 

Do danych ww. oferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane 
w naszym imieniu, np. podmioty świadczące 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) Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje: 
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania 
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 
skorzystania z tego praw, 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. Posiada 

Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
7) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych 

Podanie przez oferentów danych osobowych 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. z 2020 r. poz 2243) i aktów wykonawczych 
do niej wydanych. 
W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez 
Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do udziału w przetargu przeprowadzanego w tej 
formie. 
8) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, 

w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
9) Przekazywanie danych do państw trzecich 

W związku z użyciem środków komunikacji elektronicznej wizerunek uczestników przetargu może być 
przetwarzany w czasie rzeczywistym w państwach trzecich w związku z tym, że serwery podmiotu udostępniającego 
aplikację Zoom zlokalizowane są w państwach trzecich. 

W pozostałym zakresie 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. 
 
Ogłoszenie o przetargu podane zostaje do publicznej wiadomości na okres co najmniej 14 dni przed dniem 

rozpoczęcia przetargu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa w Lublinie a także opublikowano na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
www.kowr.gov.pl  

 
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Oddziału 

Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie ul. Karłowicza 4, 21-027 Lublin pokój 113,                
tel. 0-81 307 97 66 w godz. 8.00-14.00. 
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Potwierdzenie publikacji. 
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Ogłoszenie wywieszono na 

tablicy ogłoszeń 

 Dnia ……..……………….…….2023 r. 

data i podpis 

 

Ogłoszenie zdjęto z tablicy 

ogłoszeń  

Dnia 05.04.2023 r. 

data i podpis 

 Tablica KOWR 

O/T w Lublinie  
 

  

 

Bip.kowr.gov.pl  

  

 



 

 

 

Oświadczenie 

 

Osoby fizycznej zamierzającej uczestniczyć w przetargu nieograniczonym na sprzedaż ruchomości KOWR OT 
w Lublinie zgodnie z ogłoszeniem, znak LUB.WKUZ.GZ.4240.6.2023.MJE.1 

 

 

Przedmiot sprzedaży:       

Lp. 
Gatunek 
drewna 

Ilość drewna 
/m3/ 

Opis 
Cena wywoławcza 

/zł/ 
Wadium 

/zł/ 
Postąpienie    

/zł/ 

1. Wierzba 5,31 

Kłoda nr 1 – 0,37 m3 
Kłoda nr 2 – 2,29 m3 
Kłoda nr 3 – 1,22 m3 
Kłoda nr 4 – 0,19 m3 
Stos nr 5 – 1,24 m3 

610,00 w tym  
podatek VAT 114,06 

100,00 10,00 

                    

W/w przedmiot sprzedaży znajduje się na północnym krańcu działki nr 662/3 w obrębie Wronów, gmina 
Końskowola, powiat puławski.  

 

1) Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem przetargu i dokumentacją związaną z przedmiotem 

sprzedaży oraz ograniczeniami w jego używaniu i w związku z tym, nie będę występował z ewentualnymi 

roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży. 

2) Oświadczam, ze zapoznałem się z treścią ogłoszenia o przetargu znak: LUB.WKUZ.GZ.4240.6.2023.MJE 

Treść oświadczenia zostaje przesłana na adres poczty elektronicznej uczestnika przetargu wskazany w 

kwestionariuszu osobowym wraz z informacją o zastosowaniu procedury przetargowej z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych, informujemy, że: 

1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych 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 będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udziału w przetargu, a także w 

celu realizacji obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji, co stanowi o 

zgodnym z prawem przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c RODO - 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu UE z 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 - Dz.U.UE.L.2016.119.1. dalej jako RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w 

tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach 

wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących 

administratorowi i w stosunku do niego. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z 

przepisów prawa. 

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu 

np. podmioty świadczące pomoc prawną (Kancelaria Prawna), usługi informatyczne, usługi niszczenia 
dokumentów jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, 
np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską (Poczta Polska). 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) 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 Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do wydania decyzji zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy z 

dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 
8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana 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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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

Niniejszy formularz należy przesłać do OT w Lublinie 

Osoby fizycznej / osoby reprezentującej osobę prawną1, która zamierza uczestniczyć w przetargu nieograniczonym na 

dzierżawę / sprzedaż 1 nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, składane na podstawie rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku 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, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. 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, ustawy  

 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - zwana dalej UoODO. 

OSOBA FIZYCZNA / OSOBA REPREZENTUJĄCA 

OSOBĘ PRAWNĄ 

(wypełnia osoba fizyczna lub osoba reprezentująca osobę prawną) 

OSOBA PRAWNA 
(pole wypełniane jedynie w przypadku gdy do przetargu 

przystępuje osoba prawna) 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………… 

 

Nazwa: ………………………………………………………… 

Numer PESEL:  Numer NIP:  

Nr dowodu osobistego:  Numer REGON:  

Numer tel. kom.: +48  Numer KRS:  

Adres zamieszkania: ……………………………………………… 

- ……………………………………… 

Adres: ……………………………………………………. 

- …………………………..……… 

Dane, które zostaną podane w niniejszym formularzu mogą być wykorzystywane przez KOWR do kwalifikacji uczestnika we wszystkich 

nadchodzących przetargach i będą przetwarzane na zasadach określonych w sekcji „informacja o przetwarzaniu danych osobowych” formularza. 

Dane mogą zostać usunięte przez Administratora danych osobowych na żądanie strony lecz będzie się to wiązało z koniecznością złożenia nowego 

formularza w przypadku chęci przystąpienia do kolejnego przetargu.  

Dane zawarte w kwestionariuszu są podstawą do identyfikacji uczestnika przetargu i  wszelkie błędy zawarte  

w danych osobowych obciążają uczestnika przetargu. Informujemy, iż Oddział nie podejmie dodatkowych czynności mających na celu nawiązanie 

kontaktu z osobą składająca formularz ponad wykorzystanie danych zawartych w formularzu. Dane zawarte w formularzu można 

poprawić/sprostować poprzez złożenie nowego formularza.  

                                            
1 Niepotrzebne skreślić  



 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Informacja o przetwarzaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych uczestników przetargów ustnych 
(licytacyjnych) na dzierżawę/sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym przetargów przeprowadzanych z 
użyciem środków komunikacji elektronicznej. 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, w związku z pozyskaniem 
Pani/Pana danych osobowych (w tym wizerunku) uprzejmie informujemy, że: 
10) Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych 
we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po 
rozstrzygnięciu przetargu oraz utrwalonych w trakcie przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.  
11) Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

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.  
12) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przetargów 
oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy/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, zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych 
dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją zadań KOWR określonych w ustawie z dnia 
19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U.z 2020 r. poz 396 z późn. zm.) i aktach 
wykonawczych do niej wydanych i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących  na KOWR w związku z wykonywaniem zadań 
realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy 
dzierżawy/sprzedaży. 

Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowy zawarte w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. IV ust. 1) 
lit. b) będą przetwarzane przez administratora w celu potwierdzenia Pani/Pana tożsamości w przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem 
środków komunikacji elektronicznej oraz w celach związanych z nawiązaniem z Panią/Panem kontaktu w sprawach dotyczących organizacji 
i przeprowadzenia przetargu w tej formie oraz w celu kontaktu w sprawach związanych z ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży  

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora 
wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do przeprowadzania przetargu w tej formie i jest zgodne z prawem w oparciu o przesłanki 
legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana 
działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży. 
13) Okres przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt. 3), dla których zostały one pozyskane przez 
Administratora. 

Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po 
rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane w przypadku uczestnictwa Pani/Pana 
w przetargach na sprzedaż/dzierżawę organizowanych przez KOWR oraz 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. 

Pani/Pana wizerunek utrwalony podczas przeprowadzenia przetargu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zostanie 
utrwalony przez Administratora i będzie przetwarzany przez okres  co najmniej 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy zawartej w wyniku 
rozstrzygnięcia przetargu, który może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego w 
przypadku gdy nagranie będzie służyło jako dowód w sprawie dotyczącej przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.  
14) Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. 
Do danych ww. oferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty 

świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych 
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 
15) Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje: 
5) prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; 
6) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
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7) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

8) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw, 
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, 

wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. 
Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

16) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych 
Podanie przez oferentów danych osobowych 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.z 2020 r. poz 396) i aktów wykonawczych do niej wydanych. 
W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków 
uczestników przetargu jest niezbędne do udziału w przetargu przeprowadzanego w tej formie. 
 
17) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania.  
18) Przekazywanie danych do państw trzecich 

W związku z użyciem środków komunikacji elektronicznej wizerunek uczestników przetargu może być przetwarzany w czasie 
rzeczywistym w państwach trzecich w związku z tym, że serwery podmiotu udostępniającego aplikację Zoom zlokalizowane są w państwach 
trzecich. 

W pozostałym zakresie 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. 

 

 

……………………………………     

Data i podpis  

  

WYPEŁNIA PRACOWNIK KOWR  

Podpis na kwestionariuszu został złożony w mojej obecności: 
 
 

 
……………………………………     

Data i podpis  

 
 
 

 

 

 

 


