
                                                                                               Siemkowice, dnia…………………..
         

……………………..…….…………………….. 
               (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

…………….…………..……………………….. 
(adres) 

 

…………………………………….. 
(telefon kontaktowy) 

 

             WÓJT 

                                                                      GMINY SIEMKOWICE 

 

 

WNIOSEK O POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY  

DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH 

 

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy, którą chcę przedłożyć w KRUS w 

celu: 

 uzyskania prawa do emerytury/renty w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej w 

wyniku wydzierżawienia użytków rolnych (gospodarstwa rolnego), stosownie do przepisów z art. 28 ust.4 

pkt.1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 174 )*.  

Jednocześnie oświadczam, że:  dzierżawca nie jest małżonkiem wydzierżawiającego, jego zstępnym (dzieci, 

wnuki, prawnuki) lub pasierbem, małżonkiem zstępnego lub pasierba, osobą pozostającą 

z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym.  

 uzyskania prawa do ubezpieczenia społecznego z tytułu dzierżawienia użytków rolnych na podstawie 

umowy dzierżawy stosownie do art. 38 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2020 r., 

poz. 174)* . 

……………………………………………………………………….  

(data i czytelny podpis składającego wniosek) 

 

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie  

art. 2 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
 

Uwaga!  Do wniosku należy dołączyć  oryginał umowy dzierżawy celem weryfikacji. 

 
(*) – Właściwe zaznaczyć 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Siemkowice z siedzibą w Siemkowicach. 

Kontakt: telefonicznie: (43) 841-72-69. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu 

potwierdzenia przez Wójta zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy. Szczegółowe 

informacje o przetwarzania Państwa danych znajdują się na odwrocie strony. 

 



Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o potwierdzenie przez Wójta zawarcia umowy dzierżawy 

gruntów położonych na terenie gminy.  

1. Informujemy, że Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane 

osobowe, jest Wójt Gminy Siemkowice z siedzibą w Siemkowicach. 

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Z inspektorem ochrony danych może się Pani kontaktować poprzez e-mail: inspektor@myiod.pl lub w sekretariacie 

Urzędu Gminy. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu potwierdzenia przez Wójta zawarcia umowy dzierżawy 

gruntów położonych na terenie Gminie Siemkowice. 

4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych, adresu, ponieważ jest to 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z art. 28 ust. 4 pkt. 1, art. 38 pkt. 

1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników. W przypadku udostępnienia przez Panią/Pana 

numeru telefonu podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgody. Podanie nie jest obowiązkowe. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy. 

6. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pan dane osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

7. W odniesieniu do danych pozyskanych przez nas przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 w przypadku danych osobowych uzyskanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.  

8. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu  prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Podanie Pani/Pana danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym, niepodanie danych osobowych będzie skutkować 

pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Wyjątek stanowią dane dotyczące numeru telefonu lub adresu email, który 

jest podawany dobrowolnie w celu ułatwienia kontaktu. 

 

                                                                                                   Przyjmuję do wiadomości 

 

                                                                    …………………………………………... 
         ( data i czytelny podpis) 
 

 


