Śrem, …………………….

........................
(imię i nazwisko)

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .
(adres zamieszkania)

........................
………………………………
tel. kontaktowy/e-mail – dane nieobowiązkowe

Burmistrz Śremu
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 ŚREM
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2196 ze zm.) proszę o poświadczenie
załączonego oświadczenia

o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

w miejscowości ………………………………………………………………….
celem: ……………………………………............................................................
……………………………………....................................................................
Do wniosku załączam:
1. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni
użytków rolnych w gminie Śrem wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego –
2 egzemplarze.
2. Dowód opłaty skarbowej – 17 zł za wydane zaświadczenie.
3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wnioskuje w Gminie Śrem o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
(prawidłowe zaznaczyć X):
Kopię co najmniej 3 różnych dokumentów np. umowy, faktury, polisy ubezpieczeniowe itp.
związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat, na których
widnieją dane wnioskodawcy.
Oświadczenie sołtysa potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego przez
wnioskodawcę przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy Śrem (możliwe jest
potwierdzenie tego faktu za pomocą oświadczeń dwóch świadków).
Informacja zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Śremu reprezentujący Urząd
Miejski w Śremie z siedzibą ul. Plac. 20 Października 1, 63-100 Śrem; inspektorem ochrony danych Urzędu
Miejskiego w Śremie jest Chrystian Jasiczak, e-mail: Chrystian.Jasiczak@urzad.srem.pl; dane osobowe
przetwarzane będą celem realizacji wniosku; odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów; dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
ani organizacji międzynarodowej; dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji; posiada Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych; Pani/Pana dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji wniosku.

………………......
(miejscowość, data)

………………………….
(podpis wnioskodawcy)

