
 
         …………………………..……………… 
              (miejscowość i data)  
Wnioskodawca: 
 
…………………………………. 
(imię i Nazwisko ) 
 
………………………………………….. 
(adres zamieszkania) 
 
………………………………………….. 
(PESEL )  
 
……………………………………………. 
(telefon kontaktowy)  
 
 

WNIOSEK   
o potwierdzenie przez Burmistrza Opoczna zawarcia umów dzierżawy, o których mowa w art. 28 ust. 

4 pkt 1 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  
 
 

Proszę o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy zawartej w trybie: 
 

art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 
2021 r., poz. 266) * 
art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 266) * 

 
* odpowiednie zaznaczyć 
 
załącznik: oryginał umowy dzierżawy będącej przedmiotem wniosku do wglądu. 
 
 
 
         …………………………………. 
               (podpis wnioskodawcy)  
 
 
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych podanych we wniosku  w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem. 

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

Podpis osoby składającej wniosek 
 
 
 
Informacje: 
1. Odbioru potwierdzonej umowy dzierżawy dokonuje osobiście wnioskodawca lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo do odbioru. 
Pełnomocnik dołącza do akt dokument pełnomocnictwa. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej                       
w wysokości 17,00 zł. Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu (rodzic, dziadek), 
zstępnemu (dziecko, wnuk, prawnuk) lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwo poświadczone notarialnie  lub przez uprawniony organ, do odbioru 
dokumentów. 
2.Opłatę skarbową należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Opocznie lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Opocznie 
84 8992 0000 0033 1931 2000 0380  
3.Potwierdzona umowa dzierżawy może zostać wysłana na wskazany adres, wyłącznie na podstawie żądania wnioskodawcy. 
4.Odbiór potwierdzonej umowy dzierżawy następuje w pokoju nr 6 Urzędu Miejskiego w Opocznie – Wydział Rolnictwa. 
5.Za dokonanie czynności potwierdzenia umowy dzierżawy nie pobiera się opłaty skarbowej.  
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