
Zał. Nr 1 
 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

imię (imiona) i nazwisko  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         imiona rodziców 

  
…………………………………………………………………………………………………... 

zamieszkały/a 
 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

legitymujący/a się (seria i numer dowodu osobistego) wydanym przez  
 

 
………………………………… 

  PESEL 

 
 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu 

 

 Niniejszym zgłaszam uczestnictwo w przetargu ustnym ograniczonym  

organizowanym  w dniu ……………. na sprzedaż nieruchomości – działki nr ………….o 

pow. ……………….., położonej w obrębie geodezyjnym 

……………………………………………………. 

 

 

         ……………………………. 

                      data, podpis 

 

 

 

 



           
    

                      Zał. Nr 2 
 

Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i łącznej 
powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego 

(dotyczy gruntów własnych i dzierżawionych) 
art. 7 ust. 1 i ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 

rolnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 803 ze zm.) 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
imię (imiona) i nazwisko  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         imiona rodziców 

 ………………………………………………………………………………………………... 
zamieszkały/a 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
legitymujący/a się (seria i numer dowodu osobistego) wydanym przez  

 

 
………………………………… 

  PESEL  

OŚWIADCZENIE  
 

Oświadczam, że od …………………roku  osobiście prowadzę gospodarstwo rolne, w skład 
którego wchodzą nieruchomości rolne o  łącznej powierzchni …………………………….ha,                     
w tym użytki rolne1 ………………………... ha,   
położone w miejscowości (ach) ……………………………………………………………….. 
gminie ……………………powiecie …………………...województwie ……………………… 
 

………………………………………                               …………………………………….. 
                  miejscowość, data                                                                                                         podpis 

 
ZAŚWIADCZENIE  

 
Zaświadczam2, że oświadczenie Pana/Pani …………………………………………… 

jest zgodne ze stanem faktycznym. 
 
………………………………………                          ………………………………………. 
                          pieczęć, podpis3                                                                                               miejsce, data      
                                     

                                     
 

                                                 
1
 Przez użytki rolne należy rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty 

pod rowami.  
2
 Oświadczenie nabywcy, zgodnie z art. 7 ust. 5 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego powinno być poświadczone przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta).  
3
 Podpis wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub osoby upoważnionej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o ile z pieczęci 

urzędowej znajdującej się na takim dokumencie wynika, iż działają one z upoważnienia tych osób (art. 268 kpa).  



 
 

Zał. Nr 3 
 

Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych stanowiących własność i dzierżawionych 
przez rolnika indywidualnego (dotyczy wszelkich nieruchomości rolnych niezależnie od 

miejsca ich położenia i liczby gospodarstw)  
(art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego; 

Dz. U. z 2012 r., poz. 803)  
 
…………………………………………………………………………………………………... 

imię (imiona) i nazwisko  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         imiona rodziców 

…………………………………………………………………………………………………... 
zamieszkały/a 

…………………………………………………………………………………………………... 
legitymujący/a się (seria i numer dowodu osobistego) wydanym przez  

 

……………………………… 

  PESEL  

 

OŚWIADCZENIE  
 

Oświadczam, że jestem właścicielem/dzierżawcą niżej wymienionych nieruchomości rolnych:4 
 
    Lp. 

 
Miejscowość 

 
Gmina 

 
Powiat 

 
Województwo 

 
Powierzchnia 
ogółem w ha 

Powierzchnia 
użytków 
rolnych5 

w ha 

Forma władania 
(własność, 
dzierżawa) 

 
        

        

        

        

        

        

        

        

                                                 
4
 Przy ustalaniu powierzchni nieruchomości rolnych, będących przedmiotem współwłasności, uwzględnia się powierzchnię nieruchomości 

rolnych, odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną 
powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni 
nieruchomości rolnych będących przedmiotem współposiadania na podstawie umowy dzierżawy.  
5
 Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przez użytki rolne należy rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska 

trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami. 



        

 
Miejscowość, data …………………………….                                        Podpis …………………….. 

Zał. Nr 4 
 
 
 
 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

imię (imiona) i nazwisko  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         imiona rodziców 

  
…………………………………………………………………………………………………... 

zamieszkały/a 
 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

legitymujący/a się (seria i numer dowodu osobistego) wydanym przez  
 

 
………………………………… 

  PESEL 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e    

 

Oświadczam, że  zapoznałem (am) się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu  oraz warunkami przetargu dot. działki nr ………………, 
położonej w ………………………………….. i nie wnoszę z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń. 

 

 

 

 ………………………………….    ……………………………. 

                              Data       Podpis 

 



 

 

 

          Zał. Nr 5 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

imię (imiona) i nazwisko  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         imiona rodziców 

  
…………………………………………………………………………………………………... 

zamieszkały/a 
 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

legitymujący/a się (seria i numer dowodu osobistego) wydanym przez  
 

 
………………………………… 

  PESEL 

 

 

O ś w i a d c z e n i e  w o l  i 

przez współmałżonka 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nabycie przez współmałżonka: 

…………………………………………………………………………………………………... 

    ( imię i nazwisko współmałżonka)  

 nieruchomości: działki nr …………………………….  położonej w obrębie geodezyjnym  

…………………………… ze środków pochodzących ze wspólnego majątku. 

 

 



            
            
 ……………………………                             …………………….. 

  Data      Podpis 

 

          Zał. Nr 6 

 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

imię (imiona) i nazwisko  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         imiona rodziców 

  
…………………………………………………………………………………………………... 

zamieszkały/a 
 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

legitymujący/a się (seria i numer dowodu osobistego) wydanym przez  
 

 
………………………………… 

  PESEL  

 

O ś w i a d c z e n i e  w o l  i 

 

Oświadczam, że nabycie nieruchomości : działki nr ……………………………… 

położonej w obrębie geodezyjnym …………………………………….nastąpi z mojego 

majątku osobistego. 

 

 

……………………….     …………………………. 

               Data        Podpis   

  


