
 

OGŁOSZENIE 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z realizacją Zadania 

badawczego pt. ”Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra” w ramach projektu 

rozwojowego: „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Paostwowe” finansowanego ze środków 

Funduszu Leśnego ogłasza możliwośd wydzierżawienia łąk położonych na północnych i południowych 

obrzeżach Puszczy Białowieskiej w celu zwiększenia możliwości wyżywieniowych oraz minimalizacji 

szkód od żubrów.  

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest:  

1. Położenie łąk w miejscach występowania żubrów (minimalna wielkośd łąki –0,5 ha).  

2. Swobodny dostęp do łąki z każdej strony (brak wszelkiego rodzaju ogrodzeo).  

3. Brak pól uprawnych i siedzib ludzkich w bezpośrednim sąsiedztwie łąki (minimalna odległośd –500 m).  

4. Prawo do dysponowania łąkami (własnośd lub dzierżawa potwierdzona notarialnie).  

Osoby zainteresowane dzierżawą proszone są o wypełnienie załączonego kwestionariusza i złożenie 

(wraz z wymaganymi załącznikami) w Sekretariacie Białowieskiego Parku Narodowego, ul. Park 

Pałacowy 11, 17-230 Białowieża – w dni powszednie w godzinach pracy BPN lub za pośrednictwem 

poczty (z dopiskiem na kopercie „Dzierżawa łąk”).  

Do podania powinny byd załączone (wyłącznie oryginał):  

aktualna kopia mapy ewidencyjnej  i wypis z rejestru gruntów obejmujący działki przeznaczone do 

dzierżawy (nie starsze jak z 2018 roku).  

Termin składania podao: do 22 marca 2019 r. Kwestionariusze złożone bądź przesłane po terminie 

(liczy się data dostarczenia) nie będą rozpatrywane.  

Koszt wydzierżawienia 1 ha łąk (przygotowanie łąki, zbiór i złożenie siana luzem)  ok. 2 500 zł  

Inne informacje: 

 Wyprodukowane na przedmiocie dzierżawy siano powinno byd złożone do brogów i stogów, tj. 

stożkowatych stosów siana, ułożonych wokół pionowego drąga (wymiary stogu: średnica u 

podstawy - 2-3 m, wysokośd – 2,5-3,5m), położonych na łąkach wymienionych w §2, w terminie 

do dnia 14.07.2019r. 

 Dzierżawca nie może ubiegad się dodatkowej rekompensaty z tytułu dzierżawionej łąki, od innych 

podmiotów gospodarczych 

Zastrzegamy prawo do wydzierżawienia tylko tych łąk (figurujących w rejestrze gruntów jako łąki lub 

pastwiska), które są cenne dla żubra, co będzie weryfikowane po otrzymaniu podania. O ocenie 

przydatności zgłoszonej łąki będziemy informowad.  

Osoba do kontaktu: Jerzy Dackiewicz 602 258 443 (jdackiewicz@wp.pl) 

mailto:jdackiewicz@wp.pl


 

 

                    ............................................2019r..                                
             (Miejscowość, data) 

Kwestionariusz osobowy stanowiący podanie o wydzierżawienia łąk położonych na obrzeżach Puszczy Białowieskiej w celu zwiększenia możliwości wyżywieniowych 

oraz minimalizacji szkód od żubrów. 

Informacje osobowe  
      

 

Imię 
 

  

 

Nazwisko  
 

  

 

Adres zamieszkania  
 

 Telefon kontaktowy     

 

Pesel 
 

   

 

Nr dowodu osobistego 
 

   
 

Prawo do zarządzania gruntem właściciel/       współwłaściciel/         dzierżawca 
  

Informacje dotyczące gruntu 1 2 3 4 5 6 

 

   Gmina   
     

 

   Obręb 
      

 

   Nr działki 
      

 

   Powierzchnia 
      

Informacje finansowe   
    

 

   Bank  

 

  Nr konta  

                              ………………………                                                                                                                                                             

                           (Podpis właściciela lub dzierżawcy)



 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Zamawiający, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy że Zamawiający będzie przetwarzał 

przekazane przez Wykonawcę dane osobowe jego reprezentantów i/lub pełnomocników, osób wyznaczonych do 

kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego podpisywania wszelkich oświadczeo w imieniu i na rzecz 

Wykonawcy, a związanych z realizacja przedmiotowej Umowy, w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej 

realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca i/lub osoby go reprezentujące oświadczają, iż zostali poinformowani o tym, że: 

a) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem”  jest Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa; 

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można skontaktowad się  pod adresem email: 

iod@sggw.pl; 

c) Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy będą przetwarzane na podstawie 

art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu realizacji warunków Umowy, oraz w celu zabezpieczenia i dochodzenia 

ewentualnych roszczeo z Umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na 

podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze i realizacją zawartych umów, w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c ) RODO; 

d) Odbiorcami paostwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony 

udostępnid dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które 

na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez 

Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy; 

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków Umowy, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla 

zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeo; 

f) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na 

zasadach i warunkach wynikających z RODO; 

g) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na terytorium RP 

organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkowad odmową 

zawarcia umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom wskazanym w ust.1 

powyżej, a których dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej Umowy, informacji, o 

których mowa w art. 14 RODO, w zakresie analogicznym jak w ust.2. § 7 

 
           ……………………………. ………………………                                                                                                                                                             

             (Podpis właściciela lub dzierżawcy) 

mailto:iod@sggw.pl

