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XV. INFORMACJE I ZOBOWIĄZANIA*

TAK NIE

1) posiadam gospodarstwo rolne: 2) łączna powierzchnia użytków rolnych
wchodzących w skład posiadanego
gospodarstwa rolnego wynosi:

              ha

Informuję, że:

TAK NIE

3) mam ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia
    społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub z ubezpieczenia
    społecznego rolników:

4) mam:
okres pracy w gospodarstwie rolnym

              lata             miesiące

kwalifikacje

tytuł kwalifikacyjny w zawodzie

ukończone studia podyplomowe

5) z rolnikiem przekazującym użytki rolne
    wchodzące w skład gospodarstwa rolnego:wykształcenie

podstawowe

zasadnicze zawodowe

średnie

wyższe

pozostaję w stosunku pokrewieństwa

pozostaję w stosunku powinowactwa

pozostaję we wspólnym gospodarstwie domowym

inne

6) zostałem poinformowany, że:
    a) zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
        Rolnictwa zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w celach związanych z udzielaniem pomocy finansowej
        na uzyskiwanie rent strukturalnych;
    b) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz żądania ich  poprawiania.
    

 Zobowiązuję się do:
1) prowadzenia działalności rolniczej na użytkach rolnych przejętych od rolnika wnioskującego o przyznanie renty
    strukturalnej przez okres 5 lat**;
2) umożliwienia osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych wstępu na moje grunty, do mojego
    gospodarstwa i pomieszczeń gospodarczych w celu wykonywania tych czynności, a także
    udostępniania wszelkich dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku o przyznanie renty strukturalnej.

..............................................................
 czytelny podpis przejmującego użytki rolne

data wypełnienia wniosku
(dzień - miesiąc - rok)

114. Data i podpis

XVI. ADNOTACJE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

115. Uwagi

              a

  * Właściwe zaznaczyć znakiem X.
**  Zobowiązanie nie dotyczy przejmującego na cele pozarolnicze.

Objaśnienia:
- nie wypełniać w przypadku planowanego przekazania użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego Agencji Nieruchomości Rolnych;
- w przypadku więcej niż jednego przejmującego użytki rolne wchodzące w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego, należy wypełnić dodatkowe kartki; w
odniesieniu do jednego przejmującego wypełnia się jedną kartkę;
- w przypadku zaznaczenia na stronie 4/6 w polu nr 74 kwadratu nr 2 nie wypełniać części XV.

DOST/RS


