
 

Otrzymałem (-łam) dnia…………………  Podpis…………………………………………………... 
                                                                 czytelny (imię i nazwisko) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO 

 

Zwoleń, dnia………………………… 

…………………………………………. 
Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy 

 

………………………………………….                   STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU                                                                                                                                                                                                        

………………………………………….                                    UL. JAGIEŁŁY 4 

Adres/siedziba wnioskodawcy                                                             26-700 ZWOLEŃ 

 

……………………………………………… 
Dane kontaktowe (telefon/e-mail) 

 

 
 

 Proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, iż 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko oraz imiona rodziców właściciela bądź właścicieli gospodarstwa rolnego) 

w latach....................................................................................................................................... 

posiadał (-ła, -li) gospodarstwo rolne w miejscowości (-ściach)…………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

gmina ......................................................................................................................................... 
 
Zaświadczenie niniejsze potrzebne jest celem przedłożenia: 

□ w ZUS/KRUS w celach emerytalno-rentowych * 

□ w zakładzie pracy ** 

□ inne……………………………………………….. **            

 
 
Sposób odbioru: 

□ odbiór osobisty w siedzibie organu 

□ wysyłka na adres jak w nagłówku 

□ inny …………………………………… 

                                                               
 

……………………………………………………….. 
                                                                                          czytelny podpis wnioskodawcy (imię i nazwisko) 

 
(*,**) objaśnienia na odwrocie 

 
 



 

 

* wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej - art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) 

** wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł - art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz część II, pkt 21 załącznika do ustawy (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) 

 

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy uiścić w dniu złożenia wniosku w Kasie Urzędu Miejskiego 

w Zwoleniu (Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń) lub bezgotówkowo przelewem na konto Urzędu 

Miejskiego w Zwoleniu - Bank Spółdzielczy w Zwoleniu 68 9157 0002 0000 0000 2150 0001.  

Dowód opłaty należy załączyć do wniosku. 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze 

zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Starosta Zwoleński, ul. Wł. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń, tel.: 48 

677 96 00, e-mail: sekretariat@zwolenpowiat.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

iod@zwolenpowiat.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie materiałów 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również w celu realizacji praw oraz 

obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia                                    

17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 

archiwalnych (kategoria archiwalna B5).  

5) Państwa dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do usunięcia danych; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa miedzy innymi dostawcy usług hostingowych, programów dziedzinowych oraz instytucje i organy 

kontroli. 


