
wzór nr 1 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Ja, ………………………………………………………..……………………………… 
 

zamieszkały …………………………………………………………………………………….. 
 

legitymujący się dowodem osobistym seria i numer: …………………………….., nr PESEL:  

 

…………………………………………………….,  

 

oświadczam, że: 

od ……………………………… roku osobiście prowadzę wraz z żoną/mężem 

………………………………………………………………., na prawach wspólności 

ustawowej, gospodarstwo rolne będące gospodarstwem rodzinnym o łącznej powierzchni 

…………………………. ha, w tym użytków rolnych ……………………… ha, położone  

w miejscowości(ach)………………………………………………………………….. gmina 

……………………………., pracuję w nim i podejmuję wszelkie decyzje dotyczące 

prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie. 

 

W skład prowadzonego przeze mnie gospodarstwa rodzinnego  rolnego wchodzą:  

a) grunty własne o powierzchni ………………..… ha, w tym użytków rolnych …………..….  ha,  

b) grunty w użytkowaniu wieczystym ………………ha, w tym użytków rolnych ……………... ha, 

c) grunty dzierżawione o powierzchni …………… ha, w tym użytków rolnych …..…………  ha, 

d) grunty będące w posiadaniu samoistnym ………… ha, w tym użytków rolnych ……..…… ha 

  

………………………………    …………………..….. 

           Miejscowość, data            podpis 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poświadczam dane zawarte w oświadczeniu, wymagane przepisami ustawy o kształtowaniu 

ustroju rolnego. 

 

 

 

 

……………………………    …………………………… 

     pieczęć, podpis        data      

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyjaśnienia: 

1. 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. Łączna 

powierzchnia użytków rolnych kandydata na nabywcę nieruchomości rolnej nie może 

przekroczyć 300 ha (art. 5 ust 1. pkt 2 w/w ustawy).  

2. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 

kształtowaniu ustroju rolnego uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi 

gospodarstwo rolne, jeżeli pracuje w tym gospodarstwie oraz podejmuje wszelkie decyzje 

dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie przez okres, co 

najmniej 5 lat  
3. Oświadczenie osoby fizycznej, zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 

kształtowaniu ustroju rolnego, powinno być poświadczone przez właściwego wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta). Dowodem potwierdzającym spełnienie tego warunku 

jest, w myśl art. 7 ust. 5 pkt 2, oświadczenie poświadczone przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta). 

4. W przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż 

jednej gminy, oznacza to, iż wymagane jest uzyskanie poświadczenia z każdej z gmin, na 

terenie której położone jest to gospodarstwo 

5. Podpis wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub osoby upoważnionej przez te podmioty, 

o ile z pieczęci urzędowej znajdującej się na takim dokumencie wynika, iż działają one z 

upoważnienia tych osób (art. 268 a Kpa).    



Wzór 2 

 

OŚWIADCZENIE ROLNIKA INDYWIDUALNEGO 

O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH JEGO WŁASNOŚĆ, 

UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE, BĘDĄCYCH W SAMOISTNYM POSIADANIU, 

DZIERŻAWIONYCH  
 

 

 

Ja, ………………., zamieszkały w miejscowości: ……………………., legitymujący się dowodem osobistym 

seria i numer: ………………………………., numer PESEL:…………, oświadczam, że jestem właścicielem, 

użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem, dzierżawcą niżej wymienionych nieruchomości 

rolnych: 
 

Lp. Miejscowość  Gmina Powiat  Województwo Powierzchnia 

ogółem w ha 

Powierzchnia 

użytków 

rolnych1 w ha 

Forma władania: 

(własność, 

użytkowanie 

wieczyste, 

samoistne 

posiadanie, 

dzierżawa) 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

Miejscowość, data.........................................         Podpis ..................................................  

 

                                                 
1
 Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy 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. Przy ustalaniu powierzchni nieruchomości 
rolnych, będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we 
współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości 

rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni nieruchomości rolnych będących 
przedmiotem współposiadania samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy 
dzierżawy. 



wzór nr 4 

O Ś W I A D C Z E N I E 

O ZAPOZNANIU SIĘ ZE STANEM PRAWNYM I FAKTYCZNYM PRZEDMIOTU 

PRZETARGU I PRZYJĘCIU ICH BEZ ZASTRZEŻEŃ  

 

 

Ja, ………………………………………………………..……………………………… 
 

zamieszkały …………………………………………………………………………………….. 
 

legitymujący się dowodem osobistym seria i numer: …………………………….., nr PESEL:  

 

…………………………………………………….,  

 

oświadczam, że 

zapoznałem się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, który stanowi 

nieruchomość gruntową niezabudowaną będącą we własności Polskiego Związku 

Wędkarskiego z siedzibą w Warszawie, stanowiącą działki nr: 68,69,71,72,73,74 z obrębu 

Goleniów 3 oraz działkę nr 132 z obrębu Goleniów 4,położonej w Goleniowie przy ul. 

Nowogardzkiej, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział 

Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW nr SZ1O/00001125/8, i przyjmuję je bez 

zastrzeżeń. 

  

 

 

 

 

 

………………………………    …………………..….. 

Miejscowość, data            podpis 

 

 

  



wzór nr 3 

O Ś W I A D C Z E N I E 

O ZAPOZNANIU SIĘ Z WARUNKAMI PRZETARGU I PRZYJĘCIU ICH BEZ 

ZASTRZEŻEŃ 

 

 

Ja, ………………………………………………………..……………………………… 
 

zamieszkały …………………………………………………………………………………….. 
 

legitymujący się dowodem osobistym seria i numer: …………………………….., nr PESEL:  

 

…………………………………………………….,  

 

oświadczam, że 

zapoznałem się z warunkami przetargu na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

będącej we własności Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Warszawie, stanowiącej 

działki nr: 68,69,71,72,73,74 z obrębu Goleniów 3 oraz działkę nr 132 z obrębu Goleniów 4, 

położonej w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej, dla której prowadzona jest przez Sąd 

Rejonowy w Goleniowie Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW nr 

SZ1O/00001125/8, i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

 

 

 

 

 

 

………………………………                    …………………..….. 

Miejscowość, data                         podpis 

 

 

  



wzór nr 5 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Ja, ………………………………………………………..……………………………… 
 

zamieszkały …………………………………………………………………………………….. 
 

legitymujący się dowodem osobistym seria i numer: …………………………….., nr PESEL:  

 

…………………………………………………….,  

 

oświadczam, że 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Wędkarski 

z siedzibą w Warszawie oraz przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie  

dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej będącej we własności Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w 

Warszawie, stanowiącej działki nr: 68,69,71,72,73,74 z obrębu Goleniów 3 oraz działkę nr 

132 z obrębu Goleniów 4, położonej w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej, dla której 

prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział Ksiąg Wieczystych, księga 

wieczysta KW nr SZ1O/00001125/8 oraz sprzedaży tej nieruchomości, zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z .2016 r., poz. 922 ze 

zm.). 

 

 

 

 

 

 

………………………………                    …………………..….. 

Miejscowość, data                         podpis 

 

 

  



wzór nr 6 

O Ś W I A D C Z E N I E 

O UZYSKANIU NIEZBĘDNYCH INFORMACJI DO PRZYGOTOWANIA I 

ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 

Ja, ………………………………………………………..……………………………… 
 

zamieszkały …………………………………………………………………………………….. 
 

legitymujący się dowodem osobistym seria i numer: …………………………….., nr PESEL:  

 

…………………………………………………….,  

 

oświadczam, że 

 uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty, w tym 

dotyczące stanu prawnego przedmiotu przetargu, który stanowi nieruchomość gruntową 

niezabudowaną będącą we własności Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w 

Warszawie, stanowiącą działki nr: 68,69,71,72,73,74 z obrębu Goleniów 3 oraz działkę nr 

132 z obrębu Goleniów 4, położoną w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej, dla której 

prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział Ksiąg Wieczystych, księga 

wieczysta KW nr SZ1O/00001125/8. 

 

 

 

 

 

 

………………………………                    …………………..….. 

Miejscowość, data                         podpis 

 

 

  



wzór nr 7 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Ja, ………………………………………………………..……………………………… 
 

zamieszkały …………………………………………………………………………………….. 
 

legitymujący się dowodem osobistym seria i numer: …………………………….., nr PESEL:  

 

…………………………………………………….,  

 

oświadczam, że 

 zobowiązuję się do wpłacenia zaoferowanej ceny, przed zawarciem umowy warunkowej w 

formie aktu notarialnego oraz do pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej we własności Polskiego Związku 

Wędkarskiego z siedzibą w Warszawie, stanowiącej działki nr: 68,69,71,72,73,74 z obrębu 

Goleniów 3 oraz działkę nr 132 z obrębu Goleniów 4, położonej w Goleniowie przy ul. 

Nowogardzkiej, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział 

Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW nr SZ1O/00001125/8. Jednocześnie oświadczam, 

iż posiadam niezbędne środki do nabycia tej nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

………………………………                    …………………..….. 

Miejscowość, data                         podpis 
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