Dane Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko:……………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………...
Nr PESEL: ……………………………………………………………...
Nr telefonu:…………………………………………………………..

Wójt Gminy Tarnowiec
WNIOSEK O POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA
ROLNEGO W CELU PRZEDŁOŻENIA DO UMOWY
NOTARIALNEJ

Uprzejmie proszę o poświadczenie mojego oświadczenia, co do osobistego prowadzenia
gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości ……………………………………………….. o powierzchni,
…………………………………. stanowiącego załącznik do niniejszego wniosku.
Niniejsze oświadczenie jest mi niezbędne do przedłożenia w Kancelarii Notarialnej.

…………………………
(miejscowość, data)

……………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1.

Oświadczenie wnioskodawcy złożone pod odpowiedzialnością karną z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego na okoliczność osobistego prowadzenia przez
niego gospodarstwa rolnego.

2.

Zeznania dwóch świadków, złożone pod odpowiedzialnością kamą z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego na okoliczność osobistego prowadzenia
gospodarstwa rolnego przez wnioskodawcę.
Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).
Wpłaty można dokonywać konto BS Biecz o/Tarnowiec nr konta 86 8627 1040 2005 7000 0169 0001 lub w kasie Urzędu Gminy w Tarnowcu.

………………………. dnia ………………………………….
(miejscowość)

(data)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
w sprawie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego

Ja niżej podpisany (a)……………………………………………………………………………………………………………………..
urodzony(a)……………………………………………………………………………………………………………………………………
(data i miejsce)

Zamieszkały(a)…………………………………………………………………………………………………………………………………
świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego o brzmieniu „Kto składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataję prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3", a ponadto świadomy celu składania zeznań, oświadczam co następuje:
Osobiście prowadzę od dnia …………………………………………… gospodarstwo rolne w miejscowości
……………………………………………….. o powierzchni …………………………………………………………….

…………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

ZEZNANIE ŚWIADKA

Ja niżej podpisany(a) …………..…………………………….…………………..………………………………………………………..
urodzony(a)………………………………...……………………………………………………………………………………..………………..
(data i miejsce)

Zamieszkały(a)…………………………………………………………………………………………………………………………..…………
legitymując się dowodem osobistym nr ………………………………………. w stosunku do zainteresowanego
obcy/powinowaty/krewny świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
o brzmieniu „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataję prawdę, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3", a ponadto świadomy celu składania zeznań, oświadczam co
następuje:
Pan(i) ................................................................... zamieszkały(a) w……………………………………………………….
osobiście prowadzi od dnia ......................................................... gospodarstwo rolne położone we
wsi/mieście .................................................................................. o powierzchni ……………………………………

………………………………………………….
(miejscowość, dnia)

………………………………………………………..
(własnoręczny podpis świadka składany
w obecności urzędnika)

