ŁÓD.WKUR.422.6.2018.EN.7

Łódź, dnia 20 kwietnia 2018r.

Sprostowanie ogłoszenia o przetargach ograniczonych na dzierżawę znak
ŁÓD.WKUR.422.6.2018.EN.6 z dnia 16 kwietnia 2018r.
OGŁOSZENIE
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi dokonuje sprostowania ogłoszenia
o przetargach ograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa, określonych w wykazie z dnia 27 marca 2018 r. nr ŁÓD.WKUR.422.6.2018.EN.4,
podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty przez okres od dnia 27 marca 2018 r.
do dnia 12 kwietnia 2018 r., położonych w obrębach Byszew, Wroczyny i Marianki w gminie Kutno,
w powiecie kutnowskim, woj. łódzkie, w ten sposób, iż w miejsce wiersza:
„Przyszły dzierżawca nieruchomości wymienionej w pkt 19 powyżej zobowiązany będzie w umowie
dzierżawy do prowadzenia produkcji zwierzęcej co najmniej jednego z gatunków gospodarskich
wymienionych w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2132) i utrzymania nie mniej niż 50 DJP/ha przez cały okres
dzierżawy, pod rygorem możliwości jej rozwiązania. Z obowiązku tego dzierżawca będzie mógł być
zwolniony przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi jedynie w przypadku wystąpienia
gwałtownego załamania się rynku zbytu lub gwałtownego spadku cen produktów wytwarzanych w
gospodarstwie dzierżawcy albo w przypadku wystąpienia innych nadzwyczajnych zjawisk gospodarczych
lub wystąpienia zdarzeń losowych.”
wpisuje się:
„Przyszły dzierżawca nieruchomości wymienionej w pkt 19 powyżej zobowiązany będzie w
umowie dzierżawy do prowadzenia produkcji zwierzęcej co najmniej jednego z gatunków
gospodarskich wymienionych w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierząt gospodarskich (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2132) i utrzymania nie mniej niż 50
DJP przez cały okres dzierżawy, pod rygorem możliwości jej rozwiązania. Z obowiązku tego
dzierżawca będzie mógł być zwolniony przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi
jedynie w przypadku wystąpienia gwałtownego załamania się rynku zbytu lub gwałtownego
spadku cen produktów wytwarzanych w gospodarstwie dzierżawcy albo w przypadku
wystąpienia innych nadzwyczajnych zjawisk gospodarczych
lub wystąpienia zdarzeń
losowych.”
Pozostała treść wyżej wymienionego ogłoszenia o przetargach pozostaje bez zmian.

