
- wzór nr 1 - 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Ja, ………………………………………………………..……………………………………................................ 
imię/imiona i nazwisko 

zamieszkały ………………………………………………………………………………………………………... 
dokładny adres 

legitymujący się dowodem osobistym serii ………………………… nr PESEL ………………………, 

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 2 kodeksu karnego, który za 

składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 

8 lat 

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 ……………………………………… 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 dzierżawione o powierzchni ……………ha, w tym użytków rolnych …..…………ha, 

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

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

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.  
 

 

 …………………………………     …………………..…………… 

miejscowość, data       czytelny podpis: 

 

Pouczenie. 

1. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 

rolnego za gospodarstwo rolne należy rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego w którym powierzchnia nieruchomości rolnej albo łączna 

powierzchnia nieruchomości rolnych jest nie mniejsza niż 1 ha.  
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. Stosownie do art. 7 ust. 5a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 

ustroju rolnego klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywego oświadczenia.  


