WAŻNE INFORMACJE:
- Wniosek o wydanie opinii rękojmi ma charakter pomocniczy. Zalecamy
zgłosić się do najbliższego Oddziału/PZDR Śląskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w celu zweryfikowania poprawności danych.
- Osoba wnioskująca winna zapoznać się z Kodeksem Dobrej Praktyki
Rolniczej i adnotację tą zapisać we wniosku o wydanie opinii w poz.
Zamierzam wykorzystać zakupywaną nieruchomość na cele rolnicze a w
szczególności: (należy opisać sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie
z dobrą praktyką rolniczą)
- Przypomina się, że wydanie dokumentu opinii rękojmi jest usługą płatną
określoną w Cenniku usług Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Częstochowie. Opłata za wydanie opinii jest pobierana z góry na konto Ośrodka
w kwocie 25,00 zł brutto.
Wpłaty należy dokonać na właściwe konto:
- Oddział Częstochowa; 52 1130 1091 0003 9121 5920 0001
- Oddział Mikołów; 14 1130 1091 0003 9121 5920 0006
- Oddział Bielsko Biała; 84 1130 1091 0003 9121 5920 0007
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Załącznik nr 2

…………………………… , dnia .............................
(miejscowość)
..............................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................
( miejsce zamieszkania)
..............................................................
(kod pocztowy)
..............................................................
(data urodzenia)
..............................................................
(PESEL)
…………………………………………………………..
(TEL. KONTAKTOWY)

Dyrektor
Śląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolnicze
w Częstochowie

WNIOSEK
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Częstochowie o wydanie opinii dotyczącej rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej na
nabywanej nieruchomości rolnej w miejscowości ………………………………………………… o powierzchni
………………………...ha.
Opinia jest potrzebna do przedłożenia w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie w
celu uzyskania zgody na nabycie nieruchomości rolnej.
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Oświadczam, że zostałem poinformowana(-y) i zrozumiałem, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul.
Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa
2) z administratorem ochrony danych osobowych mogę się kontaktować poprzez adres e-mail:
iod@odr.net.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Częstochowie, ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa
3) administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
poprzez adres e-mail: iod@odr.net.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych,
wskazany w pkt. 2;
4) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
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 takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
27.04.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. na
podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to
wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
5) podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia we wniosku o wydanie rękojmi
należytego prowadzenia działalności rolnej wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie
obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez
rozpoznania.
6) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul.
Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, jako administratora danych, moich danych osobowych podanych
w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
oznaczonych w formularzu wydanie opinii rękojmi należytego prowadzenia działalności rolnej jako „dane
nieobowiązkowe”, w celu otrzymania opinii.

…………………………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………..
(podpis)
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Oświadczenie
Oświadczam, że jestem przygotowany do należytego prowadzenia działalności rolniczej na
nabywanej nieruchomości rolnej w miejscowości ……………………………………………………………….…
o powierzchni ………………………...ha.
- Posiadam staż w rolnictwie (ubezpieczenie KRUS):
……………………………………………………………….
- Posiadam doświadczenie w działalności rolniczej (np. okres płacenia podatku rolnego, czas
trwania zawartych umów dzierżawnych, okres zatrudnienia w gospodarstwie rolnym- praca
najemna)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Posiadam kwalifikacje rolnicze,(świadectwa ukończenia szkoły, kursy rolnicze, uzyskane
certyfikaty).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Korzystałem z pomocy krajowej (kredyty preferencyjne, dopłaty do materiału siewnego) lub
Unii Europejskiej (SAPARD, PROW)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Brałem udział w szkoleniach, kursach rolniczych (udokumentowany)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Korzystałem z usług doradczych (konsultacje, seminaria, wyjazdy szkoleniowe)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Zamierzam wykorzystać zakupywaną nieruchomość na cele rolnicze a w szczególności:
(należy opisać sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z dobrą praktyką rolniczą)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………..

(miejscowość, data)

(podpis)
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