
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 332 

Wójta Gminy Mielec 

z dnia 30 listopada 2017 r.

WZÓR 3

Imię (imiona) i nazwisko (miejsCOWOŚĆ, data)

Miejsce zamieszkania 1

Dowód osobisty Nr

PESEL

OŚWIADCZENIE NABYWCY

o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących 
w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego2 art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2196)

Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem, dzierżawcą niżej 
wymienionych nieruchomości rolnych3:

Lp. M iejscow ość G m ina Pow iat W ojew ództw o Powierzchnia  
ogółem  [ha]

Powierzchnia  
użytków  

rolnych4 [ha]

Form a władania:
1 .własność;
2. użytkowanie 
wieczyste;
3. samoistne 
posiadanie;
4. dzierżawa

Miejscowość i data

Podpis

1 Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2196) dowodem potwierdzającym 
zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

2 W przypadku gdy rolnik indywidualny posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy składa oświadczenie zawarte we wzorze 
2 wraz z poświadczeniem uzyskanym z każdej z gmin na terenie której znajdują się użytki rolne wchodzące w skład należącego do niego gospodarstwa 
rodzinnego oraz dodatkowo oświadczenie zawarte we WZORZE 3

3 Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających 
udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię niemchomości rolnych 
stanowiących przedmiot współwłasności. Stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni niemchomości rolnych będących przedmiotem współposiadania 
na podstawie umowy dzierżawy.

4 Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2196) przez "użytki rolne" - należy 
rozumieć grunty ome, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami.
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