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WNIOSKODAWCA:      Spiczyn, dnia …………………………………………………  
 

………………………………………………………………  
Nazwisko i imię  

……………………………………………………………… 

Adres zamieszkania – miejscowość, ulica, nr domu,  

……………………………………………………………… 

kod pocztowy, poczta  

 

TELEFON: ……………………………………………… 

 

PESEL …………………………………………………… 
 

 
 

Wniosek w sprawie potwierdzenia zawarcia umowy 
dzierżawy stosownie do przepisów Ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (proszę zaznaczyć właściwe pole):  

 
art. 28 ust 4 ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników  

 

Jednocześnie 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 174 ze zm.)  

 
………………………………………………………………………………  

Data, podpis składającego oświadczenie  

- dzierżawca nie jest małżonkiem wydzierżawiającego, jego zstępnym (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  
 

art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników  

 
Jednocześnie oświadczam, że:  

- dzierżawca gruntów objętych przedmiotową umową prowadzi działalność rolniczą 
na tych gruntach w myśl ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r., poz. 174 ze zm.);  

 
 

………………………………………………………………………………  
Data, podpis składającego wniosek  

 
 
 

 
 

Wydanie zaświadczenia w sprawach ubezpieczenia społecznego nie podlega opłacie skarbowej.  
 
Stosownie do przepisów art. 3 ust.3 ustawy o podatku rolnym: 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  

W załączeniu: projekt umowy 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 „Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Wójt Gminy Spiczyn, Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn. Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych to: Pan Adrian Dziura, email: adrian.dziura@lokalneogniwo.pl.  

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu potwierdzenia zawarcia umowy 

dzierżawy stosowanie do przepisów ustawy  o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

- Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym 

do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tj. z ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 174 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), jak 

również art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w zakresie wykraczającym poza ramy ustawy - art. 6 

ust. 1 lit. a RODO; 

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione do przetwarzania danych 

osobowych z mocy prawa, w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości, służby mundurowe, 

jak również podmioty wskazane w treści w/w ustawy; 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat; 

- Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz prawo do ich uzupełnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie 

skutkowało nierozpatrzeniem wniosku;  

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane”. 

Jednocześnie przysługuje Państwu prawo do wyrażenia, bądź odmowy wyrażenia zgody na 

przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail w 

kontekście realizacji celu wskazanego w w/w klauzuli informacyjnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

obowiązek podania tych danych kontaktowych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

 

 ………………………………………………………………………………………… 

        (data i podpis) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych również w zakresie numeru telefonu, w celu 

kontaktu telefonicznego z Administratorem w sprawach związanych z realizacją wniosku o 

potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy stosowanie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników. 

 

 ………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis) 

 

 


