
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

 nr 334/2020 Wójta Gminy Lubawa  

z dnia 29 września 2020 r. 

 

…………………………………........                  ...…………….. , dnia ……………... 

(imię i nazwisko) 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

                      (adres) 

Wójt Gminy Lubawa  

Fijewo 73  

14-260 Lubawa  

 

Wniosek 

w sprawie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy stosownie do przepisów 

ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 
 

 

 Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy 

dzierżawy w trybie przepisów art. 28 ust 4 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.                                     

o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 174 z późn. zm.).  

 

Jednocześnie świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 

wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. 2020, poz. 

1444)  oświadczam, że: 

 

 wydzierżawiający zawiera niniejszą umowę w celu zaprzestania prowadzenia 

działalności rolniczej w myśl ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 174 z późn. zm.)  

 

 

--------------------------------------------------- 
Data, podpis składającego oświadczenie 

 

 dzierżawca nie jest małżonkiem wydzierżawiającego, jego zstępnym (np. dzieci, wnuki, 

prawnuki) lub pasierbem, małżonkiem zstępnego lub pasierba, osobą pozostającą                         

z Wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym lub małżonkiem takiej 

osoby. 

  

-------------------------------------------------- 
Data i podpis składającego oświadczenie 

 

Wydanie zaświadczenia w sprawach ubezpieczenia społecznego nie podlega opłacie   

skarbowej.  

 

Stosownie  do  przepisów  art.  3  ust.3  ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. o  podatku  

rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz.333): „Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w 

części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem  

podatku rolnego jest dzierżawca” 

 

-------------------------------------------------- 
Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika 

Załączniki: 

1. Umowa dzierżawy zawarta na okres co najmniej 10 lat  

 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16791718_art(3)_1?pit=2020-09-29
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16791718_art(3)_2?pit=2020-09-29


 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH 

W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych oraz w celu wykonania obowiązku 

prawnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i. 2 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) (zwane dalej 

RODO), informujemy, iż: 

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lubawa    

z siedzibą w Urzędzie Gminy Lubawa w Fijewie 73, 14-260 Lubawa, 

1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować                 

w sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem e-mail: 

iod@gminalubawa.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Lubawa; 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                          

w związku z przetwarzaniem danych niezbędnych do wypełniania obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników; 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. Dane mogą zostać udostępnione również podmiotom z którymi została 

zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych np. w celu zapewnienia wsparcia 

informatycznego stosowanego oprogramowania;  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przez okres wymagany przepisami prawa;  

5. Podanie danych osobowych jest konieczne do wydania zaświadczenia potwierdzającego 

zawarcie umowy dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.                        

o ubezpieczeniu społecznym rolników;   

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do 

dostępu do treści danych oraz sprostowania danych. Na zasadach określonych w RODO 

może mieć również Pani/Pan prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy 

prawa; 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                  

w tym profilowaniu oraz nie zostaną przekazane do państwa trzeciego i organizacji 

międzynarodowej.  

 


