Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330 Ścinawa
tel.:+48 76 8412600, faks:+48 76 8412601

e- mail: urzad@scinawa.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek i piątek 7.3 0 - 15.30
wtorek
8.00 - 16.00

KARTA USŁUGI
z dnia 18.09.2012 r.
1. Nazwa usługi: Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego w celu
przedłożenia do umowy notarialnej.
2. PODSTAWA PRAWNA:
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.
Dz. U. z 2012 r. nr 803 poz. 801-810 ),
- art. 217 § 1 w związku z § 2 pkt 2 oraz art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 98 poz.
1071 ze zm.).
3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i
Rolnictwa
2. II piętro,
3. Pokój nr 31,
4. Telefon 8412 616.
4. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o osobistym prowadzeniu
gospodarstwa rolnego.
2. Oświadczenie wnioskodawcy złożone pod odpowiedzialnością karną z art. 233 § 1
Kodeksu Karnego na okoliczność osobistego prowadzenia przez niego gospodarstwa
rolnego.
3. Zeznania dwóch świadków, złożone pod odpowiedzialnością karną z art. 233 § 1
Kodeksu Karnego na okoliczność osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego
przez wnioskodawcę.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Punkt Obsługi Mieszkańca - parter, sekretariat- pokój nr 21.
6. OPŁATY:
1. Za wydanie zaświadczenia opłata skarbowa w kwocie – 17,00 zł
(z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia).
2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na konto BS Wschowa O/Ścinawa nr
konta 09 8669 0001 2035 0351 9390 0003 i potwierdzenie wpłaty podpiąć do
wniosku.
7. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
około 4 dni nie później jak 7 dni .
8. UWAGI:
9. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy stronie i
składane jest do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie
siedmiu dni od dnia jego doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Ścinawa.
Metryczka:
Opracował: Aniela Kohden - Inspektor ds. działalności gospodarczej i pozyskiwania środków unijnych;
Sprawdził: Wiesława Kalinowska; Kierownik
Referatu
Gospodarki Gruntami, Planowania
Przestrzennego, Nieruchomości i Rolnictwa
Zatwierdził: Patrycja Jugo - Sekretarz Miasta I Gminy Ścinawa;

Dane Wnioskodawcy:

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

Burmistrz Ścinawy
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 karną z art. 233
Karnego na okoliczność osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez wnioskodawcę.

§

1

Kodeksu

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).
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na konto BS Wschowa O/Ścinawa nr 09 8669 0001 2035 0351 9390 0003
i potwierdzenie wpłaty podpiąć do wniosku.

Ścinawa, dnia ......................................

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
w sprawie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego
Ja niżej podpisany (a) ........................................................................... ur...................................
(data i miejsce)
....................................................................................................................................................
zam...............................................................................................................................................

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 zataje
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, a ponadto świadomy celu
składania zeznań, oświadczam co następuje:
1. Osobiście prowadzę od dnia ……………………. gospodarstwo rolne w miejscowości
.....................................................................................................................................................
o powierzchni ......................................

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

(miejscowość, data)

ZEZNANIE ŚWIADKA

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

zam. w ……………………………………………………………legitymujący 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 zataje prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, a ponadto świadomy celu składania zeznań,
oświadczam co następuje:
Pan(i) …………………………………………zamieszkały w ……………………………….
osobiście prowadzi od dnia ………………………………….gospodarstwo rolne położone
we wsi /mieście …………………………… o powierzchni ………………………………….

………………………………….
(miejscowość, dnia )

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

