
 

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

( miejscowość i data) 

 

Starosta Bialski                                                                                

ul. Brzeska 41                                                                                                      

21-500 Biała Podlaska 
 
 

            ZGŁOSZENIE   ZMIAN  DANYCH  EWIDENCJI  GRUNTÓW  I  BUDYNKÓW 

 
Zgłaszający zmianę: ............................................................................................................................... 

(nazwisko i imię lub pełna nazwa instytucji) 

 

..................................................................... - …...………………........................... 

(miejsce zamieszkania lub adres siedziby)                                           (poczta) 

 
 (nr telefonu) 

 

Jako właściciel / władający* ww.  nieruchomością zgłaszam do ewidencji gruntów  

i budynków celem ujawnienia w operacie ewidencyjnym umowę/rozwiązanie umowy* dzierżawy z 

dnia……………… zawartą pomiędzy: 

 

Wydzierżawiający: 

Imię i Nazwisko, 

imiona rodziców: 

 

Adres:  

Numer PESEL  

 

i 

 

Dzierżawca: 

Imię i Nazwisko, imiona rodziców:  

Adres:  

Numer PESEL  

 

Na grunty położone w obrębie …………………………………….. gmina ……………………………. 
                                  

Numery działek: ……………………….................................................................................................................. 

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

 

Do zgłoszenia załączam:…………………………………………………………………………………………. 

 

 

                                              ……………………………………… 

                                                podpis zgłaszającego zmianę 
 

Oświadczam(y), że niniejsza umowa dzierżawy została  zawarta w związku z przepisami (należy obowiązkowo zaznaczyć 

właściwe kwadraty): 

 

 art. 28 ust. 4 pkt 1,  art. 38 pkt 1ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.); 

 wydanymi podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 

środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1867) 

*Niepotrzebne skreślić 



 

 

 

 

POUCZENIE 

 

Stosownie do art. 75 § 2 ,art. 83 § 3 oraz art. 233 § 1 i 2  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.): Art. 75 § 2 Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia 

określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ 

administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem 

odpowiedzialności za fałszywe zeznania.  

Art. 83 § 3 Przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej uprzedza świadka o prawie odmowy 

zeznań i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania. 

Art. 233 § 1  Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sadowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym, na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3.  

§ 2 – Warunkiem odpowiedzialności jest aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swych uprawnień, 

uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

        

 

                                                                                             …………………………………….     
podpis składającego oświadczenie                                                                               

 

 

 

 

 


