
Gozdowo, dnia .................................. 
..................................................... 
  (imię/imiona/ i nazwisko) 
 
..................................................... 
     (adres zamieszkania) 
 
..................................................... 

                                                  Wójt Gminy Gozdowo 
 
 

P o d a n i e 

 

 Proszę/imy/x o wydanie zaświadczenia, że jestem/śmyx właścicielem, 

współwłaścicielem/ami/x,dzierżawcą/ami/x gospodarstwa rolnego rodzinnego składającego się 

z nieruchomości rolnych ,położonych we wsi/wsiach/x................................................................ 

gm. .......................................... prowadzonego przeze mnie/przez nas/x osobiście, które nie 

przekracza  300 ha użytków rolnych; powierzchnia mojego/naszego/x gospodarstwa wynosi 

obecnie.......................ha użytków rolnych oraz, że osobiście prowadziłem/łam/liśmy/x 

gospodarstwo  rolne, pracowałem/łam/liśmy/x w gospodarstwie rolnym przez okres 

.........................................; 

posiadam/my/x  wykształcenie  zasadnicze rolnicze /średnie/wyższe/x 

i w związku z tym posiadam/my/x kwalifikacje rolnicze do prowadzenia gospodarstwa 

rolnego. 

Jednocześnie nadmieniam/y/, że na dzień wydania zaświadczenia jestem/śmy/x 

zameldowany/i/x na pobyt stały we wskazanym wyżej miejscu zamieszkania. 

 Powyższe zaświadczenie potrzebne mi/nam/x do przedłożenia w Kancelarii 

Notarialnej. 

 

...................................................... 

                                                                                                    (czytelny podpis małżonka) 

 

 

...................................................... 

 (czytelny podpis współmałżonka)  
xniepotrzebne skreślić 



Gozdowo, dnia ................................ 
 
 

Oświadczenie 
 

My, niżej podpisani ............................................... i ................................. 
małżonkowie ......................................................., zamieszkali ............................. 
................................................................................................................................. 
1.Małżonek urodz................,leg. się dow.osob. ..................................................... 
wydanym w dniu .......................... przez ............................................................... 
2. Współmałżonek, urodz. .......................,leg. się dow.osob. ................................ 
wydanym w dniu ...........................przez ............................................................... 
oświadczamy, iż osobiście prowadzimy gospodarstwo rolne rodzinne, położone 
we wsi ...................................................................................................................., 
o powierzchni ................................................................., w tym użytków rolnych 
................................................................................................................................ 

Gospodarstwo to stanowi własność .......................................................... 
................................................................................................................................ 

Nie jesteśmy właścicielami, współwłaścicielami, ani nie dzierżawimy 
innych nieruchomości rolnych. 

Posiadamy kwalifikacje rolnicze do prowadzenia gospodarstwa rolnego 
z tytułu  osobistego  prowadzenia  tegoż  gospodarstwa  w  okresie  od  dnia 
.................................................................... do dnia ............................................... 

 
 
 
 
W wyniku nabycia nieruchomości o powierzchni ..................................., 

położonej we wsi .................................................................................................., 
łączna powierzchnia użytków rolnych będących naszą własnością, 
współwłasnością,  jak  również  pozostających  w dzierżawie  nie przekroczy 
300 ha. 
 
 

.......................................................... 
                                                                       (czytelny podpis małżonka) 

 
 

.......................................................... 
                                                                         (czytelny podpis współmałżonka) 
 

 
 



                            Gozdowo, dnia ........................ 
 
 

Oświadczenie 
 
 

Ja, niżej podpisany(a) ..............................................................................., 
zamieszkały(a) ........................................................................................................ 
urodz. .........................., leg. się dow. osob. ........................................................... 
wydanym w dniu .............................. przez ........................................................... 
oświadczam, iż osobiście prowadzę gospodarstwo rolne rodzinne, położone we wsiach 
...................................................................................................................., 

o powierzchni ...............................................................,  w tym użytków rolnych 
................................................................................................................................ 

Gospodarstwo to stanowi moją własność. 
Nie jestem właścicielem(ką), współwłaścicielem(ką), ani nie dzierżawię 

innych nieruchomości rolnych. 

Posiadam kwalifikacje rolnicze do prowadzenia gospodarstwa rolnego z 
tytułu osobistego prowadzenia tegoż gospodarstwa w okresie od dnia 
................................................... do dnia ................................................................ 

W wyniku nabycia nieruchomości o powierzchni ..................................., 
położonej we wsi .................................................................................................., 
łączna powierzchnia użytków rolnych będących moją własnością, 
współwłasnością,  jak  również  pozostających  w  dzierżawie nie przekroczy 
300 ha. 
 
 
 

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

 


