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

 

…………………………………………….………….. 

Imię i nazwisko / pełna nazwa1) rolnika lub zarządcy2) 

 

…………………………………………….………….. 

Numer identyfikacyjny rolnika lub zarządcy 

 

 

 

 

…………………………………………….………….. 

Znak sprawy OB, ONW, PRS, PRSK, RE 

(wypełnia pracownik ARiMR)  

 

…………………………………………….………….. 

Numer dokumentu (wypełnia pracownik ARiMR)  

 

 
OŚWIADCZENIE3) 

 
 

Oświadczam, że do niżej wymienionych działek ewidencyjnych, na których deklarowane są we 

wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 działki rolne4)/użytki rolne5)/grunty6) wchodzące w skład 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, mam tytuł prawny.7)   

Pełny teryt działki 

ewidencyjnej, na której 

deklarowane są działki 

rolne/użytki rolne/grunty 

 

Tytuł prawny8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 §  1 i § 2 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

 
 
 
 

…………………………..……………………………..……………………..  

Czytelny podpis rolnika lub zarządcy/osoby działającej w 

imieniu rolnika lub zarządcy 

 

 
 

1)  Dotyczy rolnika niebędącego osobą fizyczną. 
2) Zarządca, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487).  
3)  Oświadczenie należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2016 r. w przypadku, gdy rolnik lub zarządca ma tytuł prawny do gruntu wchodzącego w skład 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności dla obszarów z 



ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (PROW 2014-2020) lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 
2014-2020) lub płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) lub płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013). 

4)  Dotyczy działek rolnych położonych na działkach ewidencyjnych deklarowanych do płatności bezpośrednich. 

5)  Dotyczy użytków rolnych położonych na działkach ewidencyjnych deklarowanych do płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub 
innymi szczególnymi ograniczeniami (PROW 2014 -2020). 

6)  Dotyczy gruntów położonych na działkach ewidencyjnych deklarowanych do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) lub 
płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) lub płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007 -2013). 

7)  W przypadku deklarowania działek rolnych do płatności bezpośrednich lub płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami (PROW 2014-2020) rolnik powinien posiadać tytuł prawny do tych działek na dzień 31 maja  
2016 r.  

8)  Rolnik lub zarządca podaje z czego wywodzi tytuł prawny do danego gruntu. 

Gdy rolnik lub zarządca wywodzi tytuł prawny do danego gruntu z łączącej go z Agencją Nieruchomości Rolnych umowy dzierżawy, użytkowania 
wieczystego, użyczenia lub innej umowy na podstawie, której korzysta z tego gruntu, podaje rodzaj umowy, jej numer (o ile umowa jest oznaczona 
numerem) i datę jej zawarcia. Jeżeli umowa ta została zawarta przez poprzednika prawnego rolnika lub zarządcy, rolnik lub zarządca podaje również 
jego imię, nazwisko i PESEL albo  jego nazwę i REGON. 

W przypadku gruntu przekazanego w trwały zarząd,  rolnik lub zarządca wskazuje: 
1) ostateczną decyzję, na podstawie której została mu przekazana w trwały zarząd, podając numer decyzji (o ile decyzja jest oznaczona numerem)  

i datę jej wydania, albo 

2) umowę, na podstawie której została mu przekazana w trwały zarząd, podając  numer (o ile umowa jest oznaczona numerem) i datę zawarcia 
umowy; jeżeli umowa ta została zawarta przez poprzednika prawnego rolnika lub zarządcy, rolnik lub zar ządca podaje również jego imię, 
nazwisko i PESEL albo jego nazwę i REGON. 

Gdy rolnik lub zarządca nie jest stroną umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych, a dany grunt nie został mu przekazany w trwały zarząd, rolnik lub 

zarządca wskazuje umowę łączącą go z podmiotem, który ma tytuł prawny do tego gruntu, podając rodzaj umowy, strony umowy, jej numer (o ile 
umowa jest oznaczona numerem) i datę jej zawarcia. W tym przypadku rolnik lub zarządca podaje również z czego wywodzi tytuł prawny do tej 
działki podmiot, z którym została zawarta ta umowa. 


