
 

……………………………………………………             ……………………………. 
Imię (imiona), nazwisko                                         Miejscowość, data 

…………………………………………………… 
                              Adres  

…………………………………………………… 
                           Seria i numer dokumentu tożsamości 

…………………………………………………… 
          Nr telefonu 

 

  Urząd Gminy w Żyrakowie  

 Żyraków 137 

 39-204 Żyraków 

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa  

w przetargu ustnym ograniczonym 

 

Zgłaszam chęć udziału w wyznaczonym na dzień 30.10.2018 r. przetargu ustnym ograniczonym 

na sprzedaż nieruchomości rolnej o powierzchni 0,31 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 

gruntu 156 obręb Bobrowa. 

 

……………………………… 
                                             Czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu przedkładam: 

- Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

- Zaświadczenie o zameldowaniu 

- Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych 

- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze 

- Potwierdzenie wniesienia wadium 

- Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem nieruchomości 

- ……………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………. 

 

 

 



 

 OŚWIADCZENIE O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO 
(art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. 2017 r, 

poz. 2196 z późn. zm.) 

 OŚWIADCZENIE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH 

WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA RODZINNEGO W DANEJ 

GMINIE ( art. 7 ust. 5 pkt 2 w zw. z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 

kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. 2017 r poz. 2196 z późn. zm) 

  

………………………………………………………………………………………...………… 
Imię (Imiona) i Nazwisko / Firma 

 

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

Zamieszkały (-a) z siedzibą 

 

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

Legitymujący (-a) się dowodem osobistym Nr   wydanym przez 

 

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

Numer PESEL 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że osobiście prowadzę gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat 1 położone 

w miejscowości …………………………..…………………….., Gmina ……………………….. 

powiat …………………. woj. ……………… o ogólnej powierzchni: …………………………… ha,  

w tym użytków rolnych2 ……………… ha, przeliczeniowych …..……..……ha.  

 

 

…………………..……………… 

  miejscowość, data 

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

              (podpis) 

 

 

POŚWIADCZAM3 

 

 

że oświadczenie Pani/a ……………………………….......…………………....……  zgodne jest ze 

stanem faktycznym. 

 

 

 

………………………………………………4                                ………………… 

        (Podpisy i pieczęcie)                 (Data) 

 

 

  
1Zgodnie z art. 6 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. 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. 
2 Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. 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. 
3 Oświadczenie nabywcy, zgodnie z art.7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, powinno być 

poświadczone przez Wójta (Burmistrza, Prezydenta miasta). 
4 Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta miasta) lub osoby upoważnionej przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta miasta, o ile z pieczęci 

urzędowej znajdującej się na takim dokumencie wynika, iż działają one z upoważnienia tych osób (art. 268 a Kpa). 



 

 

OŚWIADCZENIE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH 

STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ,  UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE, BĘDĄCYCH  

W SAMOISTNYM POSIADANIU, DZIERŻAWIONYCH PRZEZ ROLNIKA 

INDYWIDUALNEGO 1 (art. 7 ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.  o kształtowaniu ustroju 

rolnego (tekst jedn.  Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.), (dotyczy wszystkich nieruchomości rolnych 

niezależnie od miejsca ich położenia i liczby gospodarstw)  

 

Imię i nazwisko ……………………………….. adres ……………………………………..  

Nr DO ………………………….  PESEL …………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 2 

Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem, 

dzierżawcą niżej wymienionych nieruchomości rolnych:3 

Lp. miejscowość gmina powiat woj. pow. 

ogółem 

ha 

pow. 

użytków 

rolnych 4 

w ha 

Forma władania: 

(własność, użyt. 

wieczyste, sam. 

posiadanie, 

dzierżawa) 

        

        

        

        

        

 

 

Miejscowość, data ………………………….                              ………………………………. 

                                                                                                                      podpis 

 

 _____________________________ 

1 poza powyższym oświadczeniem wymagane jest uzyskanie poświadczenia  osobistego prowadzenie gospodarstwa rolnego  

z każdej z gmin na terenie której położne jest to gospodarstwo rodzinne, 

2 oświadczenie to nie wymaga poświadczenia  wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

3 przy ustaleniu 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  ustalenia powierzchni nieruchomości rolnych będących przedmiotem 

współposiadania samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy 

dzierżawy, 

4 zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przez użytki rolne należy rozumieć grunty orne, sady, łąki 

trwałe, pastwiska trwałe, gruntu rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami. 

 

                   



 

OŚWIADCZENIE 

osoby fizycznej przystępującej do przetargu na nabycie nieruchomości oznaczonej  

numerem działki 156 w miejscowości Bobrowa. 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………… zam. …………………………… 

legitymujący/a się DO ………………………………… PESEL: ……………………………... 

oświadczam że: 

1. Zapoznałem/am się z warunkami przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej 

stanowiącej własność Gminy Żyraków oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako działka nr 156 w miejscowości Bobrowa, które przyjmuję bez zastrzeżeń. 

2. Zapoznałem/am się  ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu 

przetargu. 

3. W przypadku potrzeby wznowienia granic działki nr 156 w Bobrowej zobowiązuję się 

zlecić wykonanie tej czynności na własny koszt. 

                                                                                    

………………………………………………..…. 

                                                                                                                 Miejscowość, data i podpis                                        

                                                                                                                 składającego oświadczenie 

 

 

 

   

PONADTO: 

1. W przypadku, gdy zaistnieją podstawy do zwrotu wadium (nie wygrania przetargu) 

wskazuję numer rachunku bankowego jako właściwy do jego zwrotu: 

………………………………………………………………………………………… 

2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy 

w Żyrakowie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania 

przetargowego na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 

działki 156 obręb Bobrowa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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). 

 

……………………………………………                                                                                                                                                

data i  podpis 


