
 

ZAŁĄCZNIK nr 1. 

OŚWIADCZENIE ROLNIKA INDYWIDUALNEGO 
(oświadczenie to należy złożyć z każdej gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne) 

 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 – t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz.2196 z późn. zm.) 

 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 ustawy) 
 

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

NUMER PESEL:     NUMER DOWODU OSOBISTEGO:  

ADRES ZAMIESZKANIA: ……………………………………..……………. 

   - ………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że od -- roku osobiście1 prowadzę gospodarstwo rolne, w skład 

którego wchodzą nieruchomości rolne o łącznej powierzchni ………… ha, położone  

w miejscowości(ach) .................................................................................................................................................... 

gminie ............................... powiecie ................................ woj. ................................................ 

Powierzchnia użytków rolnych2 wyżej wymienionej nieruchomości rolnej, 

której jestem:  - właścicielem wynosi:   ......... ha 

                       - użytkownikiem wieczystym wynosi: ......... ha 

                       - samoistnym posiadaczem wynosi: ......... ha 

                       - dzierżawcą wynosi:   ......... ha 
 

                                      Suma użytków rolnych: ......... ha 

 

 

Miejscowość, data …………..….....................................     Podpis ……………………………………. 
  

 

POŚWIADCZAM 3 

że powyższe oświadczenie (imię (imiona) i nazwisko):............................................................................  

zgodne jest ze stanem faktycznym. 
 

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

( PODPIS I PIECZĘĆ)4  (DATA) 

                                                 
1
 Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 w związku z 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 pracuje w tym gospodarstwie oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej 

w tym gospodarstwie przez okres, co najmniej 5 lat. 
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. 
3
 Oświadczenie osoby fizycznej, zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, powinno być poświadczone 

przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej 

gminy, oznacza to, iż wymagane jest uzyskanie poświadczenia z każdej z gmin, na terenie której położone jest to gospodarstwo (z każdej gminy 

wymienionej w oświadczeniu zawartym we załączniku nr 2.) 
4
 Podpis wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub osoby upoważnionej przez te podmioty, o ile z pieczęci urzędowej znajdującej się na takim dokumencie 

wynika, iż działają one z upoważnienia tych osób (art. 268 a Kpa). 


