
....................................................... Rudna, dnia ...............................
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

......................................................
(adres)

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

Wójt Gminy Rudna

WNIOSEK

o wydanie zaświadczenia potwierdzającego 
oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa

rolnego o powierzchni ...............................ha położonego w obrębie miejscowości: ..........................

......................................................................................  na  terenie  Gminy  Rudna  na  podstawie

złożonego oświadczenia.

Niniejsze zaświadczenie jest niezbędne celem przedłożenia ....................................................

w sprawie.................................................................. .

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



OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a ...............................................................................................................................

zam. .......................................................................................................................................................

legitymujący  się  dowodem  osobistym  seria  ................  nr  ............................  wydanym

przez ......................................... .

świadomy/a odpowiedzialności karnej z Art. 233. § 1 KK oświadczam, że:

osobiście prowadzę gospodarstwo rolne położone w miejscowości ..…………………………….

Gminie  ........................................................................  Powiecie……………………………

województwie…………................. od …............................................ do...........................................

o ogólnej powierzchni …………………….ha,  w tym użytków rolnych własnych…………….ha

oraz dzierżawionych .............................. ha.

POUCZENIE:

Art. 233. § 1  Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja  prawdę,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2 Warunkiem odpowiedzialności  jest,  aby przyjmujący zeznanie,  działając w zakresie  swoich

uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od

niego przyrzeczenie. 

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

.....................................................
   (podpis przyjmującego oświadczenie)

Rudna, dnia .........................................

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduję się na następnej stronie.



Informacja o przetwarzaniu danych dla osób wnioskujących 

Administrator danych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Cele przetwarzania Podstawa prawna

5 lat

5 lat

Archiwizacja danych 5 lat

Odbiorcy

Przysługujące Pani/Panu prawa

• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

Obowiązek podania danych

Wójt Gminy Rudna, z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 
Rudna

iod@rudna.pl, 728706901, 667941610

Czas 
przechowywania 

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku, wydanie 
zaświadczenia

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w 
zw.:

Potwierdzającego oświadczenie o osobistym 
prowadzeniu gospodarstwa rolnego

•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego
•Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w 
zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach 

Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia:
•NSI Sp. Z O.O., Głogów, 67-200, Ul. Wierzbowa 7, Tel. 
768358801

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z 
przepisów prawa i jest niezbędne do złożenia oraz rozpatrzenia 
wniosku oraz wydanie zaświadczenia w związku z przedmiotową 
sprawą


