
Informacja 

Wójt Gminy Biskupiec informuje, że na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o 

umowach dzierżawy. 

        Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r. nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i 

budynków (dla Gminy Biskupiec prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście 

Lubawskim). 

        Znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Wójta, właściwego ze 

względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. 

W związku z powyższym potwierdzanie zawarcia umowy następuje na pisemny wniosek 

zainteresowanego (wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej 

Gminy), do którego załączyć należy umowę dzierżawy. 

        Nadmienia się również, że na podstawie wyżej wymienionych przepisów Wójt dokonuje tylko 

potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia  umowy 

dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych 

umowach. Ponadto Wójt Gminy Biskupiec władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy 

gruntów położonych na terenie Gminy Biskupiec             

 

 

Wniosek o potwierdzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych – poniżej 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biskupiec, ……………………………………… 

Właściciel gruntu: 

Imię i nazwisko …………………………….………. 

Adres zamieszkania ………………………………… 

Numer telefonu ……………………………..………. 

Dzierżawca: 

Imię i nazwisko …………………………….………. 

Adres zamieszkania ………………………………… 

Numer telefonu ……………………………..………. 

Wójt Gminy Biskupiec 

ul. Rynek 1 

13-340 Biskupiec 

 

WNIOSEK 

o potwierdzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych na podstawie art. 28 ust 4 pkt 1 ustawy  

o ubezpieczeniu społecznym rolników 

Załączając pisemną umowę dzierżawy z dnia …………..…, wnosimy o wydanie poświadczenia  zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w miejscowości………………obręb………..nr geodezyjny ………….… 

Zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym oświadczamy, że: 

1.  Wydzierżawiający nie prowadzi gospodarstwa rolnego. 

2.  Małżonek wydzierżawiającego nie jest właścicielem / współwłaścicielem / posiadaczem   gospodarstwa  

     Rolnego*. 

3.  Zawarliśmy umowę dzierżawy na okres co najmniej 10 lat. 

4.  Zawarliśmy umowę dzierżawy zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

5.  Nieruchomość została wydzierżawiona osobie innej niż:  

- małżonek wydzierżawiającego,  

- dziecko wydzierżawiającego (własne lub przysposobione) lub małżonek tego dziecka, 

- osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym z wydzierżawiającym lub jej małżonek. 

 

    …………………….………….………                                                                    ………………………….………………… 

             Podpis Dzierżawcy                    Podpis właściciela gruntu 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze 
zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest: Wójt Gminy Biskupiec, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec, tel. (56) 
47 45 057 / 058 / 059, fax: (56) 47 45 289, e-mail: ugb@gminabiskupiec.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy przez 
wójta, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO) w zw. z art. 28 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 174) oraz art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.).  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 
archiwalnych  

5) Informujemy, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO  

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem 
prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w 
punkcie 3.  

9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa. 

 

 

 

 

 


