
Informacja w sprawie potwierdzania umów dzierżawy zawieranych przez
rolników na co najmniej 10 lat

        Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że w dniu 31 lipca 2020r. weszły 
w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) 
nowe obowiązki polegające na potwierdzeniu zawartych umów dzierżawy 
w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników. Działając na mocy art. 28 ust. 4 w/w ustawy wójt, 
właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, zobowiązany 
jest do potwierdzania zawartych co najmniej na 10 lat umów dzierżawy 
gruntów osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta  lub rencisty,
b) jego zstępnym lub pasierbem,
c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie 

domowym,
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

W celu uzyskania potwierdzenia umowy dzierżawy Wójt ma 7 dni od daty 
złożenia wniosku.
Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza 
faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy i nie poświadcza 
własnoręczności podpisów na tych umowach.

Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy dzierżawy zwolnione jest  z opłaty 
skarbowej na podstawie art. 2 § 1 ust 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. 
o opłacie skarbowej. 



 

  Załącznik do Zarządzenia Nr 96/2020  

        z dnia 05 października 2020 r. 

Wręczyca Wielka, dnia .................................................... 

 

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

(imię i nazwisko) 

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

(adres zamieszkania) 

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

(numer telefonu) 

      Wójt Gminy Wręczyca Wielka 

      ul. Sienkiewicza 1 

      42-130 Wręczyca Wielka  

 

 

Wniosek w sprawie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy 

 

Proszę o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych w ................................. 

...................................................................................................... o łącznej powierzchni .................................  
 

z dnia .................................................. 
 

zawartej na okres ........................... pomiędzy: 
 

wydzierżawiającym ............................................................................................................................................. 

zamieszkałym ........................................................................................................................................................ 

PESEL: .................................................................................................................................................................... 
 

a 
 

dzierżawcą .............................................................................................................................................................. 

zamieszkałym ........................................................................................................................................................ 

PESEL: .................................................................................................................................................................... 
 

w trybie (proszę zaznaczyć właściwe pole *) 

 art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r., poz 

174 z późn. zm.)* 

 art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r., poz 174  

z późn. zm.)*. 
 

Powyższe zaświadczenie jest niezbędne w celu przedłożenia w Kasie Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego. 
 

W załączeniu umowa dzierżawy gruntów w oryginale w ........... egzemplarzach. 

 

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

      (czytelny podpis wnioskodawcy) 



 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, zwane dalej RODO), informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1,  

42-130 Wręczyca Wielka; 

2) na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować 

się można w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: e-mail: inspektor@odocn.pl,  

nr tel.: 602 762 036; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia w sprawie potwierdzenia umowy 

dzierżawy stosowanie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Podstawą przetwarzania 

danych są przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2020 r., poz., 256 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 782), ustawy z dnia  

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r., poz. 174 z późn. zm.) oraz  

art. 6 ust. lit. c RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,  

a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych; 

6) posiada Pani/Pan prawo żadania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania; 

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


