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ZAŚWIADCZENIE O PROWADZENIU 
GOSPODARSTWA ROLNEGO 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Liliana Adamska – inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa 
Pokój nr A-101 – I piętro (wejście od ul. Piastowskiej) 
Telefon /34/3575100 wew. 25 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 730 – 1530 

Wymagane 
dokumenty: 

1. Podanie o wydanie zaświadczenia. 
2. Oświadczenie o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. 
3. Kopia aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do gospodarstwa   
    rolnego (oryginał do wglądu). 
Wniosek może być sporządzony samodzielnie, przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie 
internetowej urzędu lub można wykorzystać formularz wniosku dostępny w pokoju nr A-101 – I piętro 
(wejście od ul. Piastowskiej)   

Opłaty: 

Opłata: 17,00 za zaświadczenie. 
Opłatę skarbową należy dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem bankowym na konto:  
Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu  
BS Leśnica O/Dobrodzień  89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

Niezwłocznie po okazaniu kompletu dokumentów. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 7 dni. 

Tryb 
odwoławczy: 

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, wydawane jest postanowienie o odmowie wydania 
zaświadczenia, na które służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Dobrodzienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.  

Podstawa 
prawna: 

1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. z 2012 roku poz. 803 z 
późn. zm/ 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /tj: Dz. U. z 2015 roku 
    poz. 783 z późn. zm./  

Informacje 
dodatkowe: 

Podanie można składać w sekretariacie – pokój nr 106 – I piętro lub w pokoju nr A-101 – I piętro (wejście 
od  ul. Piastowskiej) 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

1. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa. 
2. Wzór oświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym.  

 
Opracowała: Liliana Kleszcze - młodszy referent ds. rolnictwa i leśnictwa, data: 20.07.2005r. 
Aktualizowała: Anna Gaś - referent ds. rolnictwa i leśnictwa, data: 04.12.2015r. 
Zatwierdziła: Waldemar Krafczyk - Sekretarz Gminy, data : 04.12.2015r.  
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