
Oświadczenie dzierżawcy 
Ja niżej podpisany …………………………………………………… NIP ………………………………... 

       imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 

 

zamieszkały w ………………………………………………………………………………………………. 
                                          adres zamieszkania/siedziby 

oświadczam, że: 

grunty o powierzchni………………………. ha, w skład których wchodzą działki: 

– dz. ………………….. k. m. …. położona w ………………………….. o pow.……………….ha  

– dz. ………………….. k. m. …. położona w ………………………….. o pow.……………….ha  

– dz. ………………….. k. m. …. położona w ………………………….. o pow.……………….ha  

– dz. ………………….. k. m. …. położona w ………………………….. o pow.……………….ha  

– dz. ………………….. k. m. …. położona w ………………………….. o pow.……………….ha  

– dz. ………………….. k. m. …. położona w ………………………….. o pow.……………….ha  

– dz. ………………….. k. m. …. położona w ………………………….. o pow.……………….ha  

– dz. ………………….. k. m. …. położona w ………………………….. o pow.……………….ha  

– dz. ………………….. k. m. …. położona w ………………………….. o pow.……………….ha  

– dz. ………………….. k. m. …. położona w ………………………….. o pow.……………….ha  

– dz. ………………….. k. m. …. położona w ………………………….. o pow.……………….ha  

– dz. ………………….. k. m. …. położona w ………………………….. o pow.……………….ha  

– dz. ………………….. k. m. …. położona w ………………………….. o pow.……………….ha  

– dz. ………………….. k. m. …. położona w ………………………….. o pow.……………….ha  

– dz. ………………….. k. m. …. położona w ………………………….. o pow.……………….ha 

wykazane we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego  do produkcji rolnej złożonym w miesiącu luty/sierpień ………… roku zostały 

wydzierżawione od Pana ……………………………………………………………………………………. 

na podstawie ustnej/pisemnej umowy dzierżawy w dniu……………………………… i umowa ta nie 

została rozwiązana  przed 1 lutego bieżącego roku. 

 

……………………………………………                  ………………………………………………….. 
       miejscowość i data                                                                            czytelny podpis składającego oświadczenie 

 

 

Oświadczenie wydzierżawiającego 
Ja niżej podpisany ……………………………………………. NIP……………………………………….. 

 imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 

 

zamieszkały:………………………………………………………………………………………………… 
                     adres zamieszkania/siedziby 

oświadczam, że: 

1) informacje podane powyżej są zgodne ze stanem faktycznym. 

2) nie występowałem z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w stosunku do w/w gruntów. 

 

 

……………………………………………..                   ……………………………………………………. 
                   miejscowość i data czytelny podpis składającego oświadczenie 

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej 

podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, 

pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z 

poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego 

lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 

pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu 

płatniczego lub zamówienia” podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 


