
Numer jednostki rejestrowej .................... Jelenia Góra, dnia ......................................

     STAROSTA JELENIOGÓRSKI

WNIOSEK O WPROWADZENIE ZMIAN DO OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
wynikających z umowy dzierżawy

Gmina/miasto: .................................................................................. Obręb: ..................................................................................

Numer arkusza mapy: ......................................... Numery działek: ................................................................................................

Wydzierżawiający (właściciel, -le) ...............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................      PESEL
(imię i nazwisko, imiona rodziców)

Adres, siedziba wydzierżawiającego           -            ...................................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego .........................................................  

Dzierżawca, -cy ....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................      PESEL
(imię i nazwisko, imiona rodziców)

Adres, siedziba dzierżawcy           -            ...................................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego .........................................................  

Stosownie do przepisów § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

z dn. 29 marca 2001 r.- w sprawie ewidencji gruntów i budynków (T.j. Dz.U., poz. 542 ze zm.)- wnioskujemy

o ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków przedmiotu dzierżawy  zgodnie z umową dzierżawy zawartą

w dniu ............................... . Powyższe niezbędne jest dla potrzeb postępowania w sprawie:

- wypłaty emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia*

- przyznania renty strukturalnej*

- decyzji o podleganiu ubezpieczeniu oraz ustaniu ubezpieczenia, a także wysokości należności z tytułu składek

na ubezpieczenie*

Załącznik:
1. umowa dzierżawy (oryginał)

……………………… ……………...……………… ……………...………………....…
(data) (podpis dzierżawcy, -ów) (podpis wydzierżawiającego, -ych)

* niepotrzebne skreślić

UWAGI: Dane ewidencyjne o gruntach będących przedmiotem dzierżawy ujawnia się w ewidencji wyłącznie na wspólny wniosek podmiotów, które zawarły umowę dzierżawy.

W ewidencji gruntów i budynków obowiązek ujawniania umów dzierżawy odnosi się do szczególnych przypadków określonych w:

1. art. 28 ust. 4 pkt. 1 (dotyczy umów dzierżawy zawartych na okres co najmniej 10 lat) i 

2. art. 38 pkt. 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (T.j. Dz.U. Z 2016 r. Nr 0, poz. 277), 

3. § 6 ust. 1 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent 
strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. z 2004 r. Nr 114, poz. 1191 ze zm.) (dotyczy umów dzierżawy zawartych na okres co najmniej 10 lat). 

i dotyczy gospodarstw rolnych. 


