OŚWIADCZENIE NABYWCY O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO
(art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - t. j.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 803 z późn. zm.)
....................................................................................................................................................................
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

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

.....................................................................................................................................................................
LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

WYDANYM PRZEZ

OŚWIADCZENIE
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu Karnego)
oświadczam, że osobiście prowadzę gospodarstwo rolne1
położone w miejscowości......................................... w gminie .................................................................
(powiat ............................................................ województwo ..................................................................)
o ogólnej powierzchni................. ha, w tym użytków rolnych2 ........................... ha.
Na potwierdzenie oświadczenie przedkładam następujące dokumenty:
1)...................................................................................................................
2)...................................................................................................................
3)...................................................................................................................
.
...................................................
(miejscowość, dnia)

.....................................................................
(podpis składającego oświadczenie)

Poświadczam powyższe oświadczenie

Luborzyca, dnia..................................

......................................................................
(podpis i pieczęć Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
lub osoby przez niego upoważnionej)

1

Zgodnie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi
gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) pracuje w tym gospodarstwie, b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.
2

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 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.

OŚWIADCZENIE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH WCHODZĄCYCH
W SKŁAD GOSPODARSTWA RODZINNEGO (dotyczy gruntów własnych i dzierżawionych )
(art. 7 ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r . o kształtowaniu ustroju rolnego
t. j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.)
....................................................................................................................................................................
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

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

.....................................................................................................................................................................
LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

WYDANYM PRZEZ

OŚWIADCZENIE
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu Karnego)
oświadczam, że w skład prowadzonego przeze mnie gospodarstwa rolnego 3, na gruntach własnych
i

dzierżawionych,

położonego

w

miejscowości................................................................

w

gminie................................................................,

powiecie

.........................................

woj.

...............................................,

powierzchni

.........................

o

ogólnej

ha,

wchodzą użytki rolne 4 o łącznej powierzchni .......................... ha.
Na potwierdzenie oświadczenie przedkładam następujące dokumenty:
1)...................................................................................................................
2)...................................................................................................................
3)...................................................................................................................
...................................................
(miejscowość, dnia)

.....................................................................
(podpis składającego oświadczenie)

Poświadczam powyższe oświadczenie
Luborzyca, dnia..................................

......................................................................
(podpis i pieczęć Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
lub osoby przez niego upoważnionej)

3

Zgodnie art.5 ust.2 i ust.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich
nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot
współwłasności. Przepis stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współposiadania na podstawie
umowy dzierżawy.
4
Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy 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.

