
 Wniosek o ustalenie uprawnień do udziału                                                   

we Wspólnocie Gruntowej Rolników miasta Kowal 
  Adresat 

Starosta Włocławski 

 

 Adres organu 
Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek 

 A. Dane wnioskodawcy  

 Imię (imiona), nazwisko                                                               

 
                                                                        

 

      Data urodzenia (dd-mm-rrrr) 

 −  −    

 Adres zamieszkania (ulica, nr domu / nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy) 

 

 

 Nazwa i nr dokumentu tożsamości 
 

Nr PESEL 
             

Nr telefonu 
 

 Imię ojca Imię matki 

 

 Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zamieszkania) 

 

 

 B. Źródła uprawnień do udziału we wspólnocie 

  

 Wspólnotę Gruntową Rolników miasta Kowal, stanowią działki oznaczone numerami: 279/1, 279/3, 279/4, 

279/5, 279/6, 341/1, 341/2, 342/1, 342/3, 342/4, 343/1, 343/2, 344, 346, 349, 351, 352, 353/1, 353/2, 355/1, 

355/2, 357, 359/1, 359/2, 361, 363/1, 363/2, 375, 379, 382, 393, 660, 667, 668, 672, 673, 688, 829/1, 829/2, 

położone w obrębie Przydatki Gołaszewskie, gmina Kowal. 

 

 

 

Oświadczam, że posiadam gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 

2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystałem/am z gruntów stanowiących 

Wspólnotę Gruntową Rolników miasta Kowal. 

TAK                  NIE 

 

 B.1. Dane gospodarstwa wnioskodawcy w w/w okresie 

 Powierzchnia 
                  ha 

Położenie (adres) 

 Tytuły własności nieruchomości gospodarstwa  

 Nazwa dokumentu 

 

 

Załącznik nr 
 

 Dokument potwierdzający korzystanie z gruntów stanowiących Wspólnotę Gruntową Rolników miasta Kowal 

 Nazwa dokumentu 
 

Załącznik nr 
 

 Oświadczam, że jestem osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, 

w której znajdują się grunty stanowiące Wspólnotę Gruntową Rolników miasta Kowal  

i w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystałem/am  

z gruntów wspólnoty. 

TAK                   NIE  

Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne na terenie miejscowości, w której znajdują się 

grunty stanowiące Wspólnotę Gruntową Rolników miasta Kowal i w okresie od 1 stycznia 

2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystałem/am z  gruntów wspólnoty. 

TAK                   NIE  

 



B.2 Dane gospodarstwa wnioskodawcy  
Powierzchnia  

ha 
Położenie (adres)   

Tytuł własności nieruchomości gospodarstwa  
Nazwa dokumentu 
 

 

Załącznik nr  

Dokument potwierdzający korzystanie z gruntów stanowiących Wspólnotę Gruntową Rolników miasta Kowal  
Nazwa dokumentu 

 

 

Załącznik nr  

C.1. Oświadczenie o prawdziwości danych we wniosku  

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm) 

oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 
 

 

Miejscowość, data                                                                                                 Czytelny podpis wnioskodawcy 
 

 

 

C.2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) przez Starostwo 

Powiatowe we Włocławku, w celu sporządzenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej 

Rolników miasta Kowal  oraz podania go do publicznej wiadomości. 

(Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.) 
 

 

Miejscowość, data                                                                                    Czytelny podpis wnioskodawcy 
 

 

 

Wypełnić pismem  drukowanym, długopisem, na maszynie lub na komputerze. Przed wypełnienie dokładnie zapoznać się z załączoną 

instrukcją. Wypełniony  wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami, opisanymi, załączonymi w oryginale lub jako potwierdzone 
za zgodność z oryginałem kopie. 

 

Złożyć osobiście lub pocztą do dnia  31 sierpnia 2020  roku w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, Punkt 

Obsługi Interesanta. 
 

 

 


