
Baranów, dnia ______________  

 

 

________________________________  
Nazwisko i imię  

________________________________  

Adres zamieszkania,  

________________________________  
kod pocztowy, poczta  

 
PESEL __________________________ 

 

Tel………………………….. 

                                                                                              

 
                                                                                               Wójt Gminy Baranów 

 

 

                     Wniosek w sprawie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy   

                stosownie do przepisów Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników  

                                                 (proszę zaznaczyć właściwe pole):  

 

 

art. 28 ust 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników  
     (art. 28 ust.4 Uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, 

ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w 

rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając: 

      pkt. 1)  gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat, której 

zawarcie potwierdził wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, 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); 

 

Jednocześnie oświadczam, że:  

- wydzierżawiający zawiera niniejszą umowę w celu zaprzestania prowadzenia działalności 

rolniczej w myśl ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 174.)  

 

 

 

_______________________________  
      Data, podpis składającego oświadczenie  

 

 

- dzierżawca nie jest małżonkiem wydzierżawiającego, jego zstępnym (dzieci, wnuki, 

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

z Wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym lub małżonkiem takiej osoby 

 

 

 

________________________________  
      Data i podpis składającego oświadczenie  

 



art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników 
( art.. 38 Przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że: 

1)  właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli umowa dzierżawy 

jest potwierdzona przez wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, prowadzi 

działalność rolniczą na tych gruntach); 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że:  

- dzierżawca gruntów objętych przedmiotową umową prowadzi działalność rolniczą na tych 

gruntach w myśl ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 174.);  

 

 

 

____________________________________  
             Data, podpis składającego wniosek  

 

 

Wydanie zaświadczenia w sprawach ubezpieczenia społecznego nie  podlega   

opłacie  skarbowej.  

 

 
Stosownie do przepisów art. 3 ust.3 ustawy o podatku rolnym: Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego 

zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, 

podatnikiem  podatku  rolnego  jest  dzierżawca  

 

 

 

 

_________________________________  
     Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika  

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: projekt umowy dzierżawy 

 


