
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 - Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm.)  
 o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  

w danej gminie (art. 7 ust. 5 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy) 
 

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

NUMER PESEL:    

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

   - ………………………………… 
 

 

 Oświadczam, że na dzień 01.02.2020 roku osobiście
1
 prowadzę gospodarstwo rolne, w skład którego wchodzą 

nieruchomości rolne o łącznej powierzchni …… ha, położone w miejscowości(ach): 

................................................................................................................................................................................. gminie: SIENNICA RÓŻANA  

powiecie: KRASNOSTAWSKIM woj.: LUBELSKIM.  

 Powierzchnia użytków rolnych
2
 położonych w wyżej wymienionej gminie, których jestem właścicielem wynosi:  

 I. Posiadanie: 

- własność:                      ……….. ha 
- własne z małżonkiem jako wspólność ustawowa małżeńska    ……….. ha 
- własne małżonka                     ……….. ha 
  (oświadczam, że gospodarstwo rolne prowadzę wspólnie z żoną/mężem)  

II. Współposiadanie: 
- użytkowanie wieczyste         ……….. ha 
- dzierżawy za rentę         ……….. ha 
- dzierżawy z PROW        ……….. ha 
- dzierżawy od SP i JST        ……….. ha 
- współwłasność w częściach ułamkowych      ……….. ha 
- samoistne posiadanie         ……….. ha 
 
III. Nieopodatkowane na wnioskodawcę: 
- dzierżawy "zwykłe"         ……….. ha 
- dzierżawy ustne - na oświadczenie       ……….. ha 

 

                                                     Suma użytków rolnych:  ……….. ha 

 

Oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z przepisów ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny(Dz. U. z 2019 r. poz. 950 ze zm.) 

 

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

                                                 
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. Wymóg 5-letniego okresu osobistego prowadzenia 
gospodarstwa rolnego, określonego w przepisach ustawy, nie dotyczy osób, które w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy miały nie więcej niż 40 lat (art. 29 ust. 3bb 
pkt 1 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1491 j.t. z póżn. zm.). 
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. Łączna powierzchnia użytków rolnych kandydata na dzierżawcę gruntów Zasobu WRSP nie może przekroczyć 300 ha (art. 5 ust 1. pkt 2 w/w ustawy). Dowodem 
potwierdzającym spełnienie tego warunku jest, w myśl art. 7 ust. 5 pkt 2, oświadczenie poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 


