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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie 

 
Urszulin, dnia 23.03.2023 roku 

LUB.WKUZ.URS.4243. ………..2023.JS.1 
OFERTA NR LU_UR_4243_001_03_23_Wie 

działając na podstawie Ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 

514), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości rolnych Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu z terenu gminy 

Wierzbica, powiat chełmski, woj. lubelskie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 

 

 

Uwaga! 
 
Na działce nr 72/5 znajduje się zasiew zboża, który jest własnością Skarbu Państwa. Wartość produkcji w toku w/w uprawy  

została oszacowana przez uprawnionego rzeczoznawcę na kwotę  3 805,00 zł w tym podatek VAT. 

Wyłoniony w przetargu kandydat na dzierżawcę będzie zobligowany do uregulowania w/w kwoty stanowiącej  

wartość produkcji przed zawarciem umowy dzierżawy. 

 Okres dzierżawy – do 10 lat. 

 

 

 

 

 

 

L.p. Obręb 
Numer 

Nieruchomości 

Przeznaczenie 
w MPZP / 
Studium 

Powierzchnia oraz 

rodzaj użytków rolnych 
w działce  [ha] 

Powierzchnia 
działki [ha] 

Minimalny 
czynsz 

dzierżawny 
roczny [w dt] 

Wadium do 
przetargu 

Postąpienie 
minimalne 

1. Terenin 72/5 
Teren upraw 

polowych 

RIVa -  0,4900 ha, RIVb- 
0,0600ha, ŁIV-0,3200ha, 

N-0,09 ha 
0,9600 ha 3,81 dt 1.000,00 zł 1,00dt 



www.kowr.gov.pl 

 

Przeznaczenie nieruchomości określono na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr 

XVI/90/2004 z dnia 06.08.2004r. 
 

Wykaz niniejszy podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica, w/w sołectwie, Lubelskiej Izbie Rolniczej 

w Lublinie, KOWR O/T w Lublinie SZGZ w Urszulinie oraz podany zostanie do publicznej wiadomości  na stronie internetowej KOWR – www.kowr.gov.pl. 

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje o wymienionych nieruchomościach można uzyskać w KOWR O/T Lublin Sekcja Zamiejscowa w Urszulinie,  22-234 Urszulin,  

Andrzejów Osada 2,   tel./ fax (82) 5713017 
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Wykaz wywieszono 

 
na tablicy ogłoszeń 

dnia 23.03.2023 r. 

Data  

 
i podpis 

 

Wykaz zdjęto  

 
z tablicy ogłoszeń 

dnia  11.04.2023 r. 

Data  

 
i podpis 

 

Urząd Gminy 
 

 WIERZBICA 

 pieczęć firmowa 

23.03.2023  

………..…….. 

 
pieczęć firmowa 

11.04.2023 

 

………..…….. 

 

Sołectwo 

 
TERENIN 

pieczęć firmowa 

23.03.2023  

………..…….. 

 
pieczęć firmowa 

11.04.2023 

 
………..…….. 

 

KOWR OT LUBLIN 

SZ W URSZULINIE 

pieczęć firmowa 

23.03.2023  

………..…….. 

 
pieczęć firmowa 

11.04.2023 

 
………..…….. 

 

LUBELSKA IZBA 

ROLNICZA 

pieczęć firmowa 

21.02.2023  

………..…….. 

 
pieczęć firmowa 

11.04.2023 

 

………..…….. 
 


