
OŚWIADCZENIE ROLNIKA INDYWIDUALNEGO

 O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 

 O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA
RODZINNEGO W DANEJ GMINIE (art. 7 ust. 5 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 1 ww. ustawy)

.........................................................................................................................................................................................
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO 

.........................................................................................................................................................................................
ZAMIESZKAŁY (-A).

.........................................................................................................................................................................................
LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ                               O NUMERZE                        WYDANYM PRZEZ                                                   

.........................................................................................................................................................................................
NUMER  PESEL

OŚWIADCZENIE

Świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  podanie  w  niniejszym  oświadczeniu  nieprawdy,  zgodnie  z  art.  233
Kodeksu  Karnego,  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  danych  i  składam  oświadczenie
następującej treści:
oświadczam,  że  osobiście  prowadzę  gospodarstwo  rolne1, położone  w  miejscowości  …………………………,

gminie Ornontowice, powiecie mikołowskim, województwie śląskim o ogólnej powierzchni ………………………ha,

w tym użytków rolnych2 ………………………ha, które nie przekraczają w gminie Ornontowice 300 ha.

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

                       Miejscowość, data                                                              Czytelny podpis       

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające zgodność powyższych danych (* wskazać właściwe):

□ kopie dokumentów potwierdzających powierzchnię gospodarstwa rolnego: decyzja (nakaz płatniczy), 

□ umowa dzierżawy, 

□ inne..............................................................................................................................................................................................

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł zgodnie z cz. II poz. 21 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłacie skarbowej.

ZAŚWIADCZAM3

że oświadczenie powyższej treści zostało złożone 

przez Pana/Panią …………………………………………………………. 

w Urzędzie Gminy Ornontowice.

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

                       Miejscowość, data                                                              Pieczęć i podpis       

_______________________________________

1 Zgodnie  z  art.6  ust.2  ustawy  z  dnia  11.04.2003  r.  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego  uważa  się,  że  osoba  fizyczna  osobiście  prowadzi  gospodarstwo  rolne,  pracuje  w  tym
gospodarstwie; podejmuje wszelkie decyzji dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.
2 Zgodnie z art.2 pkt 5 ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego przez użytki rolne należy rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne
zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami.
3 Oświadczenie nabywcy, zgodnie z art.7 ust.1ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, powinno być poświadczone przez Wójta (Burmistrza, Prezydenta miasta).
4Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta miasta) lub osoby upoważnionej przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta miasta, o ile z pieczęci urzędowej znajdującej się na takim dokumencie
wynika, iż działają one z upoważnienia tych osób (art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego).


