Nadleśnictwo Józefów
Józefów, dnia 05.07.2021 r.
Zn. spr.: ZG.2217.11.2021

OGŁOSZENIE
O pisemnym nieograniczonym przetargu ofertowym na dzierżawę gruntu leśnego
z przeznaczeniem ustawienia tablicy reklamowej.
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 39 ustawy o lasach z dnia
28.09.1991 r. Zarządzenia nr 07/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów z dnia
28.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ustalania wysokości czynszu oraz
przeprowadzania przetargów na udostępnienie gruntów Skarbu Państwa będących
w zarządzie Nadleśnictwa Józefów oraz zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Lublinie z dnia 02.06.2021 r. znak: ZS.2217.91.2021.
1. Nazwa i adres wydzierżawiającego:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Józefów
ul. Leśna 46, 23-460 Józefów
tel.: 84 687-80-05
e-mail: jozefow@lublin.lasy.gov.pl
Przedmiotem dzierżawy jest grunt leśny położony w Leśnictwie Zagóra,
wymieniony szczegółowo w poniższej tabeli:
Lp.
1.

Adres leśny
05-07-2-11-217-c-00

Rodzaj

Nr ewid.

Użytek

Obręb

pow.

działki

gruntowy

ewid.

D-STAN

592/1

Ls

Rybnica

Razem:

Gmina

Pow.[ha]

Susiec

0,0002
0,0002

Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Grunt zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy

Nadleśnictwo Józefów ul. Leśna 46, 23-460 Józefów
tel.: +48 (84) 68-78-005, +48 (84) 68-78-279, fax: +48 (84) 68-78-280,
e-mail: jozefow@lublin.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

Susiec położony jest na gruntach oznaczonych symbolem RL – tereny zieleni
leśnej.
2. Ceny wywoławcza czynszu za nieruchomość stanowiącą przedmiot dzierżawy:
70,54 zł/m2 tj. 141,08 zł netto rocznie.
3. Umowa dzierżawy zawarta będzie na czas nieokreślony.
4. Oferty w zaklejonych kopertach, z napisem „Oferta przetargowa – dzierżawa
gruntu leśnego - oddz. 217 w leśnictwie Zagóra – nie otwierać przed godz. 8:00,
dnia 13.08.2021 r.” można składać w siedzibie Nadleśnictwa: ul. Leśna 46, 23460 Józefów w terminie do 13.07.2021 r. do godz. 7:30. Otwarcie ofert odbędzie
się dnia 13.07.2021 r. o godz. 8:00 w siedzibie Nadleśnictwa, pokój nr 4.
5. Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
2) numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek
jego uzyskania;
3) datę sporządzenia oferty;
4) oferowaną cenę rocznego czynszu i sposób jej zapłaty (kwartalnie,
rocznie);
5) sposób wykorzystania nieruchomości;
6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz
ze wzorem umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby przeprowadzanego przetargu.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych tj. na część powierzchni
wymienionej na wstępie.
7. Wzór umowy oraz bliższe informacje uzyskać można w biurze Nadleśnictwa:
pokój. nr 4, tel. nr: 84 687-80-05 lub 668-034-508,
e-mail: jozefow@lublin.lasy.gov.pl lub slawomir.brodziak@lublin.lasy.gov.pl.
Nadleśnictwo Józefów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz
zmiany ogłoszenia bez podania przyczyn.
8. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń
Nadleśnictwa Józefów niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.
Stanisław Nawrocki
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Józefów
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Obowiązek informacyjny
Złożenie oferty jest jednocześnie zgodą oferenta na przetwarzanie danych
osobowych na cele: publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę
gruntu rolnego przeznaczeniem prowadzenia działalności rolniczej. Na podstawie art.
13 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), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo Józefów informuje, iż:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo
Józefów ul. Leśna 46, NIP, 918-000-42-04, tel.: 84/68-78-005,
e-mail: nadlesnictwo.jozefow@lublin.lasy.gov.pl, zwany dalej Administratorem,
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę
kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
3) Celem

przetwarzania

danych

jest

realizacja

i

wykonanie

umowy

cywilnoprawnej.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia
działań przed zawarciem umowy.
5) Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione
interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes
wystąpi.
6) Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy
Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych
roszczeń

(w

szczególności

kancelariom

prawnym),

dostawcom

usług

informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w
ramach umów cywilnoprawnych.
7) Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
lub organizacji międzynarodowej.
8) Ma Pan/i prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15
RODO),
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b) sprostowania danych (art. 16. RODO),
c) usunięcia danych (art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e)przenoszenia danych (art. 20 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
f) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego
przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność
przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
9) Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż
przez okres wynikający z Zarządzenia 74 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego
wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
10) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem
zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania.
Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonania
umowy cywilnoprawnej.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu.
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