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....................................................
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Starostwo Powiatowe w Sławnie
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
WNIOSEK O UJAWNIENIE/WYKREŚLENIE UMOWY DZIERŻAWY*
Proszę o ujawnienie/wykreślenie w bazie ewidencji gruntów i budynków umowy dzierżawy z dnia
……………………..

dotyczącej

działek/części

działek*

wyszczególnionych

w

umowie

dzierżawy/rozwiązania umowy dzierżawy* położonych w …………………………oraz udziału
dzierżawcy w dzierżawie…..……………………………………………………………….
(podać wielkość w postaci ułamka zwykłego)

Dzierżawa zawarta została na okres …………lat, tj. od……………… do ……………………
Powyższa umowa dzierżawy została zawarta w związku z przepisami:
 art. 28 ust. 4 pkt 1* ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 277 z późn. zm),
 art. 38 pkt 1* ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
 art. 117* ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
 wydanymi na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1* ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014r. poz. 1613 z późn. zm.).
Złożenie podpisu pod wnioskiem / dokumentem potwierdza jednocześnie zapoznanie się z treścią Klauzuli
informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie, stanowiącej
załącznik do niniejszego dokumentu.
W załączeniu:
1. oryginał umowy dzierżawy/rozwiązania umowy dzierżawy*,
2. oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
(w przypadku dzierżaw zawartych w związku art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art.
3 ust. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej).

….…………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko

UWAGA
*Art. 28 ust. 4 pkt 1 - ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dotyczy tylko umów zawartych z rolnikami, którzy mają
zawieszoną emeryturę lub rentę inwalidzką oraz zaprzestają prowadzenia działalności rolniczej, poprzez wydzierżawienie gruntów
na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat: osobie niebędącej małżonkiem emeryta lub rencisty, jego zstępnym
(dziecka, wnuka, prawnuka) lub pasierbem, osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
małżonkiem zstępnego(dziecka, wnuka, prawnuka) lub pasierba, małżonkiem osoby pozostającej z emerytem lub rencistą we
wspólnym gospodarstwie domowym.
*Art.38 pkt 1 dotyczy umów dzierżawy celem ustalenia przez KRUS podlegania dzierżawcy lub domownika dzierżawcy
ubezpieczeniu, gdy dzierżawca prowadzi działalność rolniczą na wydzierżawionych gruntach, a wydzierżawione grunty weszły w
skład gospodarstwa, które obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1ha przeliczeniowego.
* Art. 3 ust. 2 pkt 1* ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z
Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej dotyczy: umów dzierżawy dotyczących przekazania
użytków rolnych o powierzchni co najmniej 1ha na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych zawartej na okres 10 lat.
Przekazanie to w formie umowy dzierżawy nie może być dokonane na rzecz zstępnego (dziecka, wnuka, prawnuka) lub pasierba
przekazującego gospodarstwo rolne, osoby pozostającej z przekazującym gospodarstwo rolne we wspólnym gospodarstwie
domowym, małżonkiem zstępnego (dziecka, wnuka, prawnuka) lub pasierba przekazującego gospodarstwo rolne oraz małżonkiem
osoby pozostającej z przekazującym gospodarstwo rolne we wspólnym gospodarstwie domowym.
* właściwe zaznaczyć

Klauzula informacyjna
dotycząca ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1.

administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Sławnie ul.
Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno jest Starosta Sławieński;

2. w Starostwie Powiatowym w Sławnie powołano Inspektora Ochrony Danych (IODO); dane kontaktowe
iodo@powiatslawno.pl, tel. 59 810 64 31; 59 810 64 91;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązków ustawowych Starosty
Sławieńskiego i Starostwa Powiatowego w Sławnie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c, d, e RODO, tj. przetwarzanie
jest niezbędne do:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi;
4.

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

6.

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;

7.

posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

8.

podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji Pani/Pana wniosków – załatwienia sprawy;

9.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

