
......................................................    .........................., dnia ......................... 
 
...................................................... 
(imię/imiona i nazwisko) 

 
...................................................... 
 
...................................................... 
(adres zamieszkania) 
 

...................................................... 
(numer telefonu) 

 

       Burmistrz Czerska 

       ul. Kościuszki 27  
       89-650 Czersk    
    

 
 

Wniosek 

rolnika indywidualnego o poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 

kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.) wnoszę/wnosimy* o 

poświadczenie załączonego oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o 

łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego w Gminie 

Czersk.  

Do wniosku załączam: 

1. podpisane oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej 

powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, 

2. kopie dokumentów potwierdzających powierzchnię gospodarstwa rolnego: 

□ decyzje o wymiarze podatku rolnego, 

□ umowy dzierżawy, 

□ inne: …………………………………………………………………………………………….* 

3. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje rolnicze:  

□ wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie 

branżowe lub wyższe lub 

□ tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie 

przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż 

pracy w rolnictwie, lub 

□ wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w 

rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia 

podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub 

średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w 

rolnictwie, lub 

□ wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze 

branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie*; 

                                                 
* właściwe zaznaczyć 



4. kopie dokumentów potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego przez okres 

minimum 5 lat: 

□ dokumenty potwierdzające podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, 

□  dokumenty potwierdzające zatrudnienie w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy  

 o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, 

□ dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy związanej z prowadzeniem 

działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, 

□ dokumenty potwierdzające odbycie stażu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. – Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), 

□ inne: ………………………………………………………………………………..…………...* 

5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł; 

6. inne dokumenty  ….……………………………………………………………………………………... 

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

 

  

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

(czytelny podpis) 

 


