
Płock, dnia …………………………

……………………………………………………
/imię i nazwisko/

…………………………………………………….
/adres zamieszkania/

……………………………………………………. PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
/telefon/

WNIOSEK O POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA

Na podstawie art.  7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego

(Dz.U.  z  2018r.,  poz.  1405  ze  zm.)  zwracam  się  z  wnioskiem  o  poświadczenie  mojego

oświadczenia w sprawie*):

□ osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego

□ łącznej powierzchni użytków rolnych

Do wniosku załączam stosowne oświadczenie(a) oraz następujące dokumenty potwierdzające

ich zgodność z prawdą:

1. …………………………………………………………

2. …………………………………………………………

3. …………………………………………………………

4. …………………………………………………………

5. …………………………………………………………

…………………………………………

    /podpis wnioskodawcy/

*) zaznaczyć właściwy kwadrat

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 osobowych „RODO” 
informujemy, że:
1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu poświadczenia oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o 
kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2018r., poz. 1405 ze zm.);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia  z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego.



Oświadczenie nr1

Płock, dnia …………………………

OŚWIADCZENIE O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO 1

Imię /imiona/ i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………

zamieszkała(y) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

legitymująca(y) się ……………………………………………………………………………………………………………………….

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZAM

że  osobiście  prowadzę  gospodarstwo  rolne2 i  podejmuję  wszelkie  decyzje  dotyczące

prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie, położonym w mieście Płock (miasto na

prawach  powiatu)  na  terenie  województwa  mazowieckiego  o  ogólnej  powierzchni

………………………..  ha,  w  tym  powierzchnia  użytków  rolnych3 …………………………………..ha,  na

działkach o numerach ewidencyjnych: …………………………………………………. obręb……………………….. –

w okresie od………………………………..do……………………………… tj. przez okres co najmniej 5 lat.

Łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

…………………………………….......                                ……………………………………................
     /miejscowość i data/ /podpis składającego oświadczenie/

POŚWIADCZAM4

  

że oświadczenie Pani(a) …………………………………………………………………………………………………………….jest
zgodne ze stanem faktycznym.

……………………              ………………………………….

    /data/   /podpis i pieczęć/

1. Podstawa prawna: art.7 ust.1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.
2. Zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego  uważa się, że osoba
fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności
rolniczej w tym gospodarstwie
3. Zgodnie z art.2 pkt 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego   przez użytki rolne
należy rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, grunty rolne zabudowane,grunty pod stawami i grunty pod rowami.
4. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 osobowych „RODO” 
informujemy, że:
1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu poświadczenia oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o 
kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2018r., poz. 1405 ze zm.);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia  z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego.



Oświadczenie nr 2

Płock, dnia ………………………….

OŚWIADCZENIE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH WCHODZĄCYCH W
SKŁAD GOSPODARSTWA RODZINNEGO1

Imię /imiona/ i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………

zamieszkała(y) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

legitymująca(y) się ……………………………………………………………………………………………………………………….

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZAM

że  w  skład  prowadzonego  przeze  mnie  gospodarstwa  rolnego2,  na  gruntach  własnych  i
dzierżawionych,  położonego  w  mieście  Płock  (miasto  na  prawach  powiatu)  na  terenie
województwa  mazowieckiego  o  ogólnej  powierzchni  …………………………  ha,  na  działkach  o
numerach  ewidencyjnych:  ……………………………………………...obręb  ………………………...  wchodzą
użytki rolne3 o łącznej powierzchni …………………………………..ha.

…………………………………….......                                ……………………………………................
     /miejscowość i data/ /podpis składającego oświadczenie/

POŚWIADCZAM4

  

że  oświadczenie  Pani(a)  ……………………………………………………………………………………………………..  jest
zgodne ze stanem faktycznym.

……………………            ………………………………….

    /data/      /podpis i pieczęć/

1 Podstawa prawna: art.7 ust.1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.
2 Zgodnie z art.6 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego  uważa się, że osoba
fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności
rolniczej w tym gospodarstwie
3 Zgodnie z art.2 pkt 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego /przez użytki rolne należy
rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami.
4. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 osobowych „RODO” 
informujemy, że:
1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu poświadczenia oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o 
kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2018r., poz. 1405 ze zm.);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia  z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego.


