Imię i Nazwisko ..................................................
Adres ...................................................................
.............................................................................
PESEL ................................................................
Nr dowodu .........................................................
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1600) za składanie fałszywych zeznań (zeznania nieprawny lub zatajenie
prawdy)

niniejszym

oświadczam,

że

jestem

rolnikiem

indywidualnym

w

rozumieniu

art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 1405), który osobiście prowadzi, od co najmniej 5 lat, gospodarstwo rolne będące
gospodarstwem rodzinnym o łącznej powierzchni ...............ha w tym użytków rolnych ..............ha.
W skład gospodarstwa wchodzą grunty położone w miejscowości ...................................... gmina
.................................... o powierzchni ...............ha w tym użytków rolnych .................ha oraz grunty
położone w miejscowości ................................ gmina ................................................ o powierzchni
...............ha w tym użytków rolnych ...............ha. Od co najmniej 5lat zamieszkuję w .......................
................................................................... gdzie jest położona nieruchomość rolna o nr ew. ..............
wchodząca w skład mojego gospodarstwa rolnego. Łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie
większa niż 300 ha. Tym samym prowadzone przeze mnie gospodarstwo rolne stanowi
gospodarstwo rodzinne w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu
ustroju rolnego.

..............................................
/miejscowość, data/

......................................................
/czytelny podpis rolnika/

Niniejszym stwierdzam, że powyższe oświadczenie podpisał (a) ........................................................
w mojej obecności
......................................................
/podpis osoby stwierdzającej/

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju
rolnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 z późn. zm.) Burmistrza Miasta Garwolina poświadcza
powyższe oświadczenie.
................................................
/miejscowość, data/

..........................................
/podpis, pieczęć/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku (RODO) 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
(Dz. Urz. UE.L 119 z 04. 05. 2016 r.) informuję, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Garwolina z siedzibą przy ul. Staszica 15, 08400 Garwolin, adres email: umg@garwolin.pl, tel. 25 786 42 42.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za
pośrednictwem poczty elektronicznej: Iiod@garwolin.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu poświadczenia oświadczenia o osobistym prowadzeniu
gospodarstwa rolnego, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. c) RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów
prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz
realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z poświadczeniem oświadczenia
o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie
oświadczenia, bez rozpatrzenia.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

…………………………….
(podpis wnioskodawcy)

