
      ………….……………………….….., dnia …………………….. 2018r. 

                                                                                                              Miejscowość,                                           data  
 
 

…………………………………………………………………  

(Imię i nazwisko)  

…………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………. 

(Adres zamieszkania)  

 

…………………………………………………………………  

(gospodarstwa nadany przez ARiMR)  

 

…………………………………………………………………. 

Nr telefonu  

                             Lubelski Ośrodek Doradztwo Rolniczego 

                                w Końskowoli  
 
 
 
 
 
 

Wniosek o wydanie opinii / Oświadczenie rolnika  

 
 

związku z zamiarem nabycia nieruchomości rolnych o powierzchni ………….………………. ha, 

położonych w miejscowości…………………………………………….………… 

zwracam się z wnioskiem do Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o wydanie opinii w 

sprawie rękojmi należytego prowadzenia przeze mnie działalności rolniczej, celem jej przedstawienia 

wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) 

Jednocześnie, świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, niniejszym 

oświadczam, że aktualnie posiadam:  

 

- powierzchnia gospodarstwa (własność/współwłasność) …………..  ha; dzierżawione: …………….…… ha,  
 
- posiadany sprzęt/wyposażenie gospodarstwa 

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

- profil produkcji (roślinna, zwierzęca): 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 

- uzyskane programy pomocowe, np.: młody rolnik, modernizacja, różnicowanie, itp.:  
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………......................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………......................................................................................................................................................... 
 
 
 

- posiadane kwalifikacje rolnicze: 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………….………………………………… 
 



- inne informacje (koncepcja rozwoju gospodarstwa, cele planowanej inwestycji, średnia wartość 

sprzedaży produktów rolniczych za 3 ostatnie lata – ostatnie nie dotyczy młodych rolników rozpoczynających 

działalność):  
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………............................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………………..……………….…
………….…………............................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………………..……………….….
………….…………...........................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………………..………………..…
………….…………........................................................................................................................................................... 
…………………………….…………………………………………………….……………………………….…………………………………..……………….…
………….…………...........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………….……………………………….…………………………………..……………….…  
………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………………..……………….…
………….…………..........................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………………..……………….…  
………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………………..……………….…  
………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………………..……………….…  
………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………………..……………….…  
………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………………..……………….…  
………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………………..……………….…  
………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………………..……………….…  
………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………………..……………….…
………….………….........................................................................................................................................................,  
………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………………..……………….…  
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….… 
  
 
 
 

   ………………………………………………………………. 

Podpis 
(imię i nazwisko czytelne) 

 
 

Złożenie dokumentów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do wydania opinii rękojmi należytego prowadzenia 

działalności rolniczej celem jej przedstawienia wobec Agencji Nieruchomości Rolnych, na podstawie 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 takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016).  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli z siedzibą przy 

ul. Pożowskiej 8, 24-130 Końskowola, e-mail: wodr@wodr.konskowola.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola lub e-

mail: iod@lodr.konskowola.pl. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz określony przez powszechnie 

obowiązujące przepisy szczególne. 

Posiadają Państwo prawo dostępu do podanych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania opinii. 

 
 
 

………………………………………………………………. 

Podpis 
(imię i nazwisko czytelne) 

mailto:iod@lodr.konskowola.pl

