URZĄD MIASTA
I GMINY BUDZYŃ

KARTA USŁUGI

GK

Potwierdzenie zawarcia umowy
dzierżawy gruntów rolnych

Wersja Nr …
Data zatwierdzenia:
…

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami.

2. Oryginał Umowy dzierżawy będącej przedmiotem wniosku.
3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia)
wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie
wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Przesłanie przez platformę ePUAP.
4. OPŁATY
1. Nie podlega opłacie.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo
jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić przelewem na konto Gminy Budzyń:
nr 18 8945 0002 2600 0101 2000 0020 lub bezpośrednio w kasie urzędu.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
- Osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Budzyń – Biuro Obsługi Klienta
ul. Przemysłowa 16A, 64 – 840 Budzyń, w godzinach pracy Urzędu:
Pn. 800 - 1600,

Wt. 730 - 1530, Śr., Czw., Pt. – 700 - 1500

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń
6. OSOBY DO KONTAKTÓW
Lidia Kasperczak (inspektor) – UMiG Budzyń pok. nr 103, tel. 67 2843 370 wew. 103
Kinga Walczak (podinspektor) – UMiG Budzyń pok. nr 123, tel. 67 2843 370 wew. 123
7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni.
Potwierdzenie zawarcia umów dzierżawy dotyczy spraw związanych z wypłatą emerytury lub renty
rolniczej.
Dokument może być odebrany: poprzez pocztę tradycyjną, odbiór osobisty w Urzędzie.
O formie odbioru decyduje Wnioskodawca.
8. TRYB ODWOŁAWCZY
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile. Zażalenie
należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta
i Gminy Budzyń.
9. PODSTAWA PRAWNA
- ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
- ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
10. UWAGI
Działając na mocy art. 28 ust. 4 pkt.1 lub art. 38 pkt. 1 tej ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku
o ubezpieczeniu społecznym rolników Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń właściwy ze względu na miejsce
położenia przedmiotu dzierżawy, potwierdza zawarte od dnia 31 lipca 2020 roku na co najmniej 10 lat
umowy dzierżawy gruntów.
Nadmienia się również, że na podstawie w/w przepisów burmistrzowie dokonują tylko potwierdzenia
zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy,
nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach.
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Potwierdzenie zawarcia w/w umowy dzierżawy, dla gruntów położonych na terenie Gminy Budzyń będzie
dokonywane na podstawie wniosku złożonego przez wydzierżawiającego lub dzierżawcę wraz z umową
dzierżawy.
Zaświadczenie wydawane jest, jeśli umowa została zawarta:
- celem zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, zgodnie z art. 28 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub
- celem ubezpieczenia się w KRUS, zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników
Opracowała
Sprawdził
Zatwierdził
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Data wydruku: 2021-05-18

Lidia Kasperczak
Maciej Grabarski
Marcin Sokołowski
Lidia Kasperczak
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