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   LUB.WKUZ.URS. 4240. 16 .2022.KB.1 

OFERTA NR LUB_WKUZ_URS_4240_003_04_22_So 

                                                                                                                                                                                                                      Urszulin, 2022-04-21 

 
 działając na podstawie Ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243), 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. 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 
i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku 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   (Dz. U. z 2012 r. poz. 208)  
  

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i  w y k a z  n i e r u c h o m o ś c i 

przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie gm. Sosnowica, powiat 

parczewski, woj. lubelskie. 
 

Przedmiotem sprzedaży są niżej wymienione nieruchomości rolne, nieruchomości niezabudowane: 
 

 

 

 

 

 

 

Lp. Obręb 
Numer  
działki 

Nr  
Księgi Wieczystej 

Rodzaj i klasy  
użytków rolnych 
 w działce /ha/ 

 

Pow.                      
[ha] 

Cena sprzedaży 
nieruchomości  w zł 

 
Wadium 

 
Postąpienie  

1. Zbójno 
 

170 
 

LU1W/00024203/7 Lzr –R IVb- 0,0380 ha 0,0380 ha 

 

2 400 zł brutto 
 (słownie: dwa  tysiące 
czterysta złotych brutto                     

VAT zw.) 
 

 

300 zł 

 

100 zł 

 

    Zgodnie z Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sosnowica, uchwalonego Radą Gminy Sosnowica Nr V/28/11 z dnia 

16 marca 2011 r. w/w nieruchomości leży  na terenach zabudowy zagrodowej (MR). 

 

KOWR sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez 

właściwego starostę. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy KOWR nie bierze odpowiedzialności za 

ewentualne różnice. Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, 

jej obszar, przebieg granic (oznaczony na mapach), dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec KOWR w przypadku, gdyby 

na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej 

sprzedaży.  



Informacja o obowiązkach wynikających z przepisów szczególnych, obciążeniach i ograniczeniach dotyczących nieruchomości.  
 

 

 

- zgodnie z art. 28a powołanej na wstępie ustawy sprzedaż nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 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  

- przy ustaleniu powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości uwzględnia się łączną 

powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a 

przypadku współwłasności. Do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba, że zbycie 

nastąpiło na cele publiczne o, których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  

- powierzchnię posiadanych użytków rolnych ustala się na podstawie oświadczenia, które kandydat na nabywcę zobowiązany jest przedłożyć Krajowemu 

Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przed zawarciem umowy sprzedaży (dotyczy nieruchomości rolnej). Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 3, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający  

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści” Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

Klauzula zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

- zgodnie z art. 29 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy, nieruchomość będzie obciążona prawem pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa, które przysługuje 

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat, licząc od dnia jej notarialnego nabycia.  

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zastrzega, że zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 19 października o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w umowie sprzedaży ww. nieruchomości zostanie wpisane umowne prawo odkupu nieruchomości 

wykonywane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat od dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży z ujawnieniem 

tego prawa w księdze wieczystej.  

- każdy nabywca nieruchomości z 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, o którym mowa w ust. 1, podlega 

odpowiedzialnego karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za z złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń.   

        Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, 

wydanymi przez Starostę Powiatowego. Nabywca oświadcza, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z 

tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta 

wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na 

życzenie i wyłączny koszt Nabywcy. Jednocześnie Nabywca oświadcza, że otrzymał kopie wypisu lub wypisu i wyrysu działek wchodzących w skład nabywanej 

nieruchomości. 

Termin, miejsce i rodzaj przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu. 
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          Wykaz został wywieszony w Urzędzie Gminy Sosnowica , Lubelskiej Izbie Rolniczej , niżej wymienionym sołectwie, Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa  

OT w Lublinie - SZ w Urszulinie oraz na stronie internetowej  www.kowr.gov.pl i bip.kowr.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w SZGZ w Urszulinie , 22-234 Urszulin, Andrzejów Osada 2, Tel. 82-571-30-17    

http://www.kowr.gov.pl/

