
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czastary. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 

urzędowych. Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej 

informacji na stronie www.czastary.pl w zakładce SAMORZĄD – ochrona danych osobowych lub pod numerem 

tel. 62 78 431 11 . 

         ………………………………….. 
                   Miejscowość i data 

Właściciel gruntu:        

 Imię i nazwisko …………………………….……….  

            Adres zamieszkania …………………………………  

          Numer telefonu ……………………………..……….  

   Dzierżawca:  

  Imię i nazwisko …………………………….………. 

    Adres zamieszkania …………………………………  

   Numer telefonu ……………………………..……….  

       Wójt Gminy Czastary 

       ul. Wolności 29 

       98-410 Czastary 

 

WNIOSEK  

o potwierdzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych na podstawie art. 28 ust 4 

pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

 Załączając pisemną umowę dzierżawy z dnia ………….…..………, wnosimy                      

o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej 

położonej w miejscowości ………….…………..……………………………..…..… obręb 

………………...………………………… nr geodezyjny ………………………………… 

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

Zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym oświadczamy, że:  

1. Wydzierżawiający nie prowadzi gospodarstwa rolnego. 

2. Małżonek wydzierżawiającego nie jest właścicielem / współwłaścicielem / 

posiadaczem gospodarstwa rolnego*. 

http://www.czastary.pl/


Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czastary. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 

urzędowych. Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej 

informacji na stronie www.czastary.pl w zakładce SAMORZĄD – ochrona danych osobowych lub pod numerem 

tel. 62 78 431 11 . 

3. Zawarliśmy umowę dzierżawy na okres co najmniej 10 lat. 

4. Zawarliśmy umowę dzierżawy zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników. 

5. Nieruchomość została wydzierżawiona osobie innej niż: 

- małżonek wydzierżawiającego, 

- dziecko wydzierżawiającego (własne lub przysposobione) lub małżonek tego dziecka. 

- osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym z wydzierżawiającym lub jej 

małżonek. 

 

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

Podpis Dzierżawcy     Podpis wydzierżawiającego 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych - Gminę 

Czastary reprezentowaną przez Wójta Gminy Czastary – z siedzibą w Czastarach, ul. Wolności 29; 98-410 Czastary 

– zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

1. Podaję swoje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania, sprostowania, 

usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz o prawie do wycofania zgody. 

 

Data: ……………………                                                                                           ………………………….. 

                                                                                                                                    / czytelny podpis / 

* niepotrzebne skreślić 

http://www.czastary.pl/

