
....................................................................                                            Oksa, dnia ...................20….r. 
                               (Nazwisko i imię) 

 

................................................................... 
                                       (Adres) 

O Ś W I A D C Z E N I E 
złożone na wniosek strony  (art. 75§ 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) 

 
 Ja niżej podpisany/a ....................................................................................... legitumujący się 

dowodem osobistym nr ………………………. zam. ...........................................................................  

pouczony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania przewidzianej w art. 233 §1 i § 2 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. 2018.1600) oraz o treści art.83 § 3 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018.2096) 

oświadczam, co następuje: 

Prowadzę gospodarstwo rolne
1)

  na  gruntach położone  na  terenie  gminy  Oksa  o  łącznej 

powierzchni   .................    ha użytków rolnych. 

Działalność tę prowadzę na gruntach: 

o własnych o powierzchni  .......................... ha, 

o dzierżawionych o powierzchni ................. ha, 

o współwłasności...........................................ha. 

 

Grunty  dzierżawię od: 

 Pana/i .................................................................  zam. ……………………………………… 

umowa zawarta w dniu ......................... ustna, pisemna, zarejestrowana, niezarejestrowana
2)

. 

o powierzchni ...................... ha, działki nr : ............................................................................. 

 

 Pana/i .................................................................  zam. ……………………………………… 

umowa zawarta w dniu ......................... ustna, pisemna, zarejestrowana, niezarejestrowana
2)

. 

o powierzchni ...................... ha, działki nr : ............................................................................. 

 

 Pana/i .................................................................  zam. ……………………………………… 

umowa zawarta w dniu ......................... ustna, pisemna, zarejestrowana, niezarejestrowana
2)

. 

o powierzchni ...................... ha, działki nr : ............................................................................. 

 

 Pana/i .................................................................  zam. ……………………………………… 

umowa zawarta w dniu ......................... ustna, pisemna, zarejestrowana, niezarejestrowana
2)

. 

o powierzchni ...................... ha, działki nr : ............................................................................. 

 

 Pana/i .................................................................  zam. ……………………………………… 

umowa zawarta w dniu ......................... ustna, pisemna, zarejestrowana, niezarejestrowana
2)

. 

o powierzchni ...................... ha, działki nr : ............................................................................. 

 

 Pana/i .................................................................  zam. ……………………………………… 

umowa zawarta w dniu ......................... ustna, pisemna, zarejestrowana, niezarejestrowana
2)

. 

o powierzchni ...................... ha, działki nr : ............................................................................. 

 

 

……………………………………………                              ………………………………………..                                                                     
( podpis osoby przyjmującej oświadczenie )                                                                ( podpis osoby składającej oświadczenie ) 

 

1) Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha 

przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki orga-

nizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. 

2)  niepotrzebne skreślić. 



 

Art. 75 § 2 KPA. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego 

w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej 

wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 83 § 3 KPA. Przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej uprzedza świadka o prawie omwy zeznań i 

odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania. 

Art. 233.[Fałszywe zeznanie] KK: § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 

w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja pradę, podlega karze pozba-

wienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

KK: § 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprze-

dził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

Gospodarstwo rolne, działalność rolnicza – definicje w/g art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. (Dz. 

U.2017.1892 ze zm.Dz.U.2018.1588: Dz.U.2018.1669) 

1. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 

ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej 

albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. 

2. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, 

szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, 

sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzę-

cą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.  

 

 


