Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z załącznikiem.
Załącznik do wniosku:
Do wniosku załącza się pisemne oświadczenie.

Opłaty:
Opłata uzależniona jest od celu dla jakiego wydawane jest zaświadczenie.
-na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r.
Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości: 17 zł,
-na podstawie art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r.
Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Wołowie - Punkt Obsługi Klienta .
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
(Dz. U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Wydanie zaświadczenia poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym wraz informacją
pozyskaną z Wydziału Finansów i Budżetu w/m stwierdzającą figurowanie osoby/ podmiotu w
ewidencji podatników podatku rolnego.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Środowiska i Rolnictwa : Ewa Teper
pokój nr 16c,
tel. 71. 3101312

Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635
z późn. zm.),
-art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

..........................................
(imię i nazwisko)

Wołów,dnia..............................

..............................................
(adres zamieszkania)
NIP ....... - ....... - ....... - ........
PESEL ......................................
NR.TEL.......................................
Do Burmistrza
Gminy Wołów

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o posiadaniu
gospodarstwa rolnego

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia ………………………..
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Zaświadczenie potrzebne jest celem przedłożenia w ……………………
…………………………………………………………………………………... .

.........................................
(podpis)

..........................................
(imię i nazwisko)

Wołów,dnia..............................

..............................................
(adres zamieszkania)
NIP ....... - ....... - ....... - ........
PESEL ......................................
Do Burmistrza
Gminy Wołów

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o osobistym prowadzeniu
gospodarstwa rolnego

Proszę o wydanie zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego o
powierzchni …...............ha położone w miejscowości …............................................ celem
przedłożenia w

….....................................
( podpis)

..........................................
(imię i nazwisko)

Wołów,dnia..............................

..............................................
(adres zamieszkania)
NIP ....... - ....... - ....... - ........
PESEL ......................................
NR.TEL.......................................
Do Burmistrza
Gminy Wołów

WNIOSEK O POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA
ROLNEGO

Proszę o potwierdzenie mojego oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa
rolnego
powierzchni...............................................ha położone w
miejscowości ...................................................................... celem przedłożenia w Biurze
Notarialnym.

.............................................................
(podpis)

OPŁATY:
Od wydanego zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł

……………………………
/ imię i nazwisko /

Wołów, ......................................

……………………………
/ adres zamieszkania /
Do Burmistrza
Gminy Wołów

WNIOSEK
O STWIERDZENIE OKRESU PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM

Działając na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów
pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r., Nr
54, poz. 310), wnoszę o wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w indywidualnym
gospodarstwie rolnym położonym w ........................................................................................

wokresie .................................................................................................................................................

Inne uwagi do wniosku: ….........................................................................................................
…............................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................... .
..............................................
podpis

ZEZNANIE ŚWIADKA

w sprawie rentowej Pan(i)……………………………………………………ur. ……………................
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o świadczenie)
Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………...…ur. ……………................
zam. w ………………………………………………………legitymujący się dowodem osobistym
Nr …………………………………………..zatrudniony w ………………………………….....................
w charakterze………………………………….emeryt – rencista*…………………………….............
(podać numer emerytury lub renty)
W stosunku do zainteresowanego – obcy – powinowaty – krewny*……………………
(podać stosunek powinowactwa
– pokrewieństwa)

świadomy odpowiedzialności karnej z art. 247 kodeksu karnego, który za składanie nieprawdziwych zeznań
przewiduje karę pozbawienia wolności od lat 5, a ponadto świadomy celu składania zeznań, oświadczam co
następuje:
Pan(i) ……………………………………wówczas zamieszkały(a) w…………….…………...
był(a) zatrudniony(a) (wykonywał pracę) w:
1) ………………………………………………………………………………….....................................……….....
(nazwa zakładu pracy i adres)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
w okresie od…………………………………………….do…………………………………..................................
w charakterze (rodzaj pracy, zajmowane stanowisko)………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
2) Praca była stała – sezonowa – dorywcza*. W przypadku pracy sezonowej lub dorywczej należy podać ile
miesięcy w roku – tygodni w miesiącu – dni w tygodniu* trwało
zatrudnienie……………………………………………………………………………………………………...........
..........................................................................................................................
3) Praca była wykonywana w pełnym – niepełnym* wymiarze czasu pracy. W przypadku niepełnego wymiaru
czasu pracy należy podać – ile godzin trwało zatrudnienie……………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
4) Czy z tytułu tej pracy zainteresowany był ubezpieczony: tak – nie – nie jest mi wiadome*

5) Czy zainteresowany w okresie objętym zeznaniem posiadał inne źródło utrzymania

(np. warsztat

rzemieślniczy, gospodarstwo rolne) ……………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
6) Okoliczności objęte zeznaniami są mi znane, ponieważ…………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Jeżeli Pan(i) pracował(a) razem z zainteresowanym, należy podać, w jakich okresach
i jakie dowody posiada na okoliczność własnego zatrudnienia………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………................
nie może przedłożyć zaświadczenia zakładu pracy o zatrudnieniu (oryginalnych dokumentów, zaświadczenia
właściwego organu, urzędu), ponieważ
…………………………………………………………………………………………………...................................
np. zakład uległ likwidacji, a posiadane przez w/wym. dokumenty zatrudnienia uległy zniszczeniu np. wskutek
…………………………………………………………………………………………………..
pożaru, powodzi, ewakuacji, zniszczenia domu w czasie działań wojennych itp.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Nie mogę określić powodów, dla których zainteresowany nie może przedłożyć zaświadczenia zakładu pracy o
zatrudnieniu*.

………………………………………….
(podpis i pieczęć służbowa
(data)
pracownika spisującego zeznanie)

……………….……………...........
(własnoręczny podpis świadka)

(data)

..................................................................
(podpis i pieczęć służbowa
potwierdzającego podpis świadka)

(data)

UWAGA:
Własnoręczność podpisu świadka może stwierdzić Oddział ZUS (inspektor, punkt informacyjny), Urząd Gminy
(Miasta, Dzielnicy) albo uspołeczniony zakład pracy, w którym jest zatrudniony świadek lub jest (był) zatrudniony
zainteresowany.
* niepotrzebne skreślić

