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� POŚWIADCZENIE O PROWADZENIU GOSPODARSTWA       

ROLNEGO 
 

 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
1. Urząd Gminy w Polskiej  Cerekwi 
- samodzielne stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 
- samodzielne stanowisko pracy ds. księgowości podatków i opłat lokalnych 
2. Parter. 
3. Pokój nr 4. 
4. Telefon 077/ 480 14 74. 
 
WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Podanie. Formularz do pobrania. 
2. Oświadczenie. Formularz do pobrania. 
3. Dowód osobisty do wglądu. 

 
OPŁATA SKARBOWA 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowe (Dz.U. Nr 225 poz. 1635) 
zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub 
bezgotówkowo na rachunek tego organu. 
Od 1 stycznia 2007 roku nie podlegają opłacie skarbowej wnioski i załączniki do wniosków.  
 
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Do 7 dni. 
 
TRYB ODWOŁAWCZY 
Strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy. 
 
PODSTAWA PRAWNA : 

1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 
592) 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635) 
3. Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 

Z 2000 R. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
 
 
Karta nr 3/2 
        



Polska Cerekiew, dnia ………………….. 

 

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

        Urząd Gminy  

        w Polskiej Cerekwi 

        ul. Raciborska 4 

        47-260 Polska Cerekiew 

 

 

 Proszę o wydanie poświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

przez okres powyŜej 5-ciu lat zgodnie z załączonym oświadczeniem. 

 Zaświadczenie jest mi potrzebne w celu przedłoŜenia w 

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

 

 

 

         …………………………. 

              Podpis 



                                                   Polska Cerekiew dnia ............................................ 
           
……………………………………  
            ( Nazwisko i imię) 
……………………………………. 
           (miejsce zamieszkania) 
……………………………………. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art.233 
Kodeksu Karnego  Ja ................................................................................................................... 
zam. .......................................................................legitymujący się …………………………. 
…..………………………………………………….................................................................... 
 
oświadczam co następuje : 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
Oświadczenie niniejsze składam celem przedłoŜenia w Biurze Notarialnym  
w ..............................................  zgodnie z art.7 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  
( Dz.U.Nr 64, poz.592 z 2003r. z późniejszymi zmianami) w sprawie nabycia gruntu o pow.  
..................... ha na powiększenie istniejącego rodzinnego gospodarstwa rolnego, nie 
przekraczającego 300 ha uŜytków rolnych. 
        
              ….……………………………………….. 
                         ( własnoręczny podpis składającego oświadczenie) 
 
 
POŚWIADCZENIE  
Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi                         
  z dnia .........................................                                
 
 
 
.............................................................................. 
 
 


