
Lisia Góra, dnia................................ 
.……………………………………………………… 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

……………………………………………………..… 
(adres zamieszkania) 

……………………………………………….………. 
(PESEL, tel. kontaktowy*)  

 
 
     Wójt Gminy Lisia Góra 
 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA  

O ISTNIENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO 

 

Proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego istnienie gospodarstwa 

rolnego w latach od …………..……………... do …....….…………………,  

położonego w obrębie …………..………………. gmina ……………………………....,  

o powierzchni ……………………………………………….., którego właścicielem był/a  

.………..….………………………………….……………......................................... 
( imię, nazwisko, imiona rodziców) 

………………………………………………………………………………………..... 
(adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa) 

 

Wskazanie interesu prawnego do pozyskania zaświadczenia 1 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Zaświadczenie to niezbędne jest do przedłożenia: 

 - w ZUS/KRUS w celach emerytalnych2, 

 - w ……………………………………………………….3 

 
Odbiór dokumentu: 
 - osobisty/pełnomocnik/wysyłka 
 
 

………………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

 

* informacja nieobowiązkowa 

1 Zgodnie z art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2020.256t.j.) zaświadczenie 

wydaje się jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. 

2 Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej 

(Dz.U.2020.1546t.j.) /Dot. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla 

żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami 

o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów, 

3 Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł zgodnie z art. 1 ust . 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie 

skarbowej (Dz.U.2000.1546t.j.) / pozostałe wydanie zaświadczenia na wniosek. 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – klauzula RODO 

1. Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Wójt Gminy Lisia Góra zwany dalej: 

„Administratorem”. Można się z nim skontaktować pisząc na adres: ug@lisiagora.pl lub telefonując 

pod numer: 14 6784678/ Można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego 

przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres e-mail: ido@lisiagora.pl 

2. Cel i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach regulujących przyznawanie pracodawcom 

dofinansowania kosztów kształcenia  młodocianych pracowników  będą przetwarzane w celu 

rozpatrzenia i realizacji wniosku pracodawcy o w/w dofinansowanie. 

3. Odbiorcy danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych 

osobowych są organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. 

     5. Okres przechowywania danych  

Dane zgromadzone  w związku z rozpatrzeniem wniosku, o którym mowa w pkt 3 będą przetwarzane 

do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.   

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: 

a) osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych, 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu 

danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.; 

4. prawo do usunięcia danych osobowych- w przypadku gdy: 

a) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

b) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa;                                                                                                               

5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

6. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie we wniosku  o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników danych 

osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe (Dz.U z 2020r. poz. 910). 

7. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. 

 

9. Źródło pozyskania danych osobowych uczniów 

Dane osobowe ucznia, niezbędne do rozpatrzenia wniosku, Administrator otrzymuje od pracodawcy 

ubiegającego się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 
 


