
OŚWIADCZENIE NABYWCY O OSOBISTYM PROWADZENIU 
GOSPODARSTWA ROLNEGO 

 
(art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 

Dz.U. Nr 64. poz. 592) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
ZAMIESZKAŁY (-A) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ                                                                     WYDANYM PRZEZ 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
NUMER PESEL 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że osobiście prowadzę gospodarstwo rolne 1 położone w miejscowości 

…………………………………………. Gminie ........................................................................ 

Powiecie…………………………………województwie………………………………………. 

O ogólnej powierzchni ……………………….ha, w tym użytków rolnych 2 …………….ha 

 

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

ZAŚWIADCZAM3 
 
Że oświadczenie ……………………………………… zgodne jest ze stanem faktycznym. 
 
 
 
……………………………………..                                     ……………………………… 
             (Podpis i pieczęć) (Data) 
 
1 Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego uważa się że osoba fizyczna osobiście 
prowadzi: gospodarstwo rolne, jeżeli podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym 
gospodarstwie. 
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. 
3 Oświadczenie nabywcy, zgodnie a art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, powinno 
być poświadczone przez Wójta (Burmistrza, Prezydenta miasta). 
4 Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta) lub osoby upoważnionej przez Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta), o ile 
pieczęci urzędowej znajdującej się na takim dokumencie wynika, iż działają one z upoważnienia tych osób art. 268 a KPA) 
 



OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAKTYCZNYCH KWALIFIKACJI ROLNYCH 
(art. 7 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 3 pkt. 2, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 

kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. Nr 64, poz. 592) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
Imię (imiona) i nazwisko 
……………………………………………………………………………………………… 
zamieszkały (-a)  
……………………………………………………………………………………………… 
legitymujący (-a) się Wydanym przez 
……………………………………………………………………………………………… 
Numer PESEL 
 

OŚWIADCZENIE 
 
oświadczam, że osobiście prowadziłem (-am): 
 
gospodarstwo rolne w ……………………… przez okres od …………….. do ………………. 
gospodarstwo rolne w ……………………… przez okres od …………….. do ………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
lub pracowałem (-am) 
w gospodarstwie rolnym w ………………………………od ………………do ……………… 
w gospodarstwie rolnym w ………………………………od ………………do ……………… 
 
(W przypadku, gdy w celu udokumentowania kwalifikacji rolniczych przedłożone będą 
stosowne świadectwa lub dyplomy. Oświadczenie nie jest wymagane). 
 
Miejscowość, data ………………………. ………………………………………. 
                  Podpis 
 
___________________________________________________________________________ 

ZAŚWIADCZAM 1 

 

Że oświadczenie …………………………………… zgodne jest ze stanem faktycznym. 
 
 
……………………………………….2                       ……………………………………….. 
         (PODPIS I PIECZĘĆ) (DATA) 
 
 
 
____________________________ 
 
1 Oświadczenie nabywcy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego, powinno być poświadczone przez Wójta (Burmistrza, Prezydenta miasta). 
 
2. Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta miasta) lub osoby upoważnionej przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta 
miasta) o ile z pieczęci urzędowej znajdującej się na takim dokumentacja wynika, iż działają one z upoważnienia 
tych osób (art. 286 a KPA)  


