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WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI.            Załącznik nr 6 

 
OŚWIADCZENIE O NIE SPEŁANIANIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 I 6 USTAWY Z DNIA 11 

KWIETNIA 2003 R. O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO 
zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.). 

 
............................................. 
Imię i nazwisko 
 

.............................................. 
Adres do korespondencji 
 

.............................................. 
 
.............................................. 
Seria i numer dowodu osobistego, wydany przez 
 

.............................................. 
Numer PESEL 
 

 

Oświadczam, że jestem osobą fizyczną nie spełniającą warunków określonych w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.                 

o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.) i jednocześnie: 

- zamierzam utworzyć gospodarstwo rodzinne,  

- *posiadam kwalifikacje rolnicze/ pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano mi pomoc, o której mowa        

w  art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1387 i 1579) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337 i 1579), a termin na uzupełnienie 

tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,- daję rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, 

- zobowiązuję się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona 

jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

............................................................... 
        (miejscowość, data i czytelny podpis)  

 
 
 
 

*niewłaściwe skreślić 

Jednocześnie oświadczam, że jestem*: właścicielem/ użytkownikiem wieczystym/ dzierżawcą/ samoistnym posiadaczem 

nieruchomości rolnych położonych w miejscowości ......................, gminie ......................, powiecie ......................, województwie 

......................, o łącznej powierzchni
1
 ........................... ha.  

                                                 
1
 Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.) przy ustalaniu powierzchni 

nieruchomości rolnych będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności 
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Powierzchnia wyżej wymienionej nieruchomości, której jestem: 

 właścicielem wynosi ...............ha  współwłaścicielem w udziale ...............  

wynosi ...............ha 

 użytkownikiem wieczystym wynosi ...............ha  współużytkownikiem wieczystym w udziale ...............  

wynosi ...............ha 

 posiadaczem samoistnym wynosi .................ha  współposiadaczem samoistnym w udziale ...............  

wynosi .................ha 

 dzierżawcą wynosi .................ha  współdzierżawcą w udziale ...............  

wynosi .................ha 

                                   
 
                                                      Razem: ................. ha 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

............................................................... 
        (miejscowość, data i czytelny podpis)  

 
 
 
 
 
 
 

*niewłaściwe skreślić 

 
 
 

UWAGA:  
Oświadczenie wypełnia się w przypadku występowania o zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji 
administracyjnej, o której mowa w art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.) w oświadczeniu należy podać 
łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których jest się właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. 
Jeżeli nieruchomości rolne położone są na terenie więcej niż jednej gminy, należy złożyć oświadczenia o niespełnianiu warunków określonych w  art. 5 i 6 ustawy        
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.) dot. wszystkich gmin, na terenie których leżą te nieruchomości.  

                                                                                                                                                                                     
takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. 
Przepis ten stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współposiadania samoistnego oraz współposiadania na 
podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy dzierżawy. 


