
ZAŁĄCZNIK Z 1 

B.5. Osoba, która przejęła uprawnienia do udziału we wspólnocie od osoby wymienionej w 

pkt. B.4. 
Imię (imiona), nazwisko 

 
Imię ojca 

 
Imię matki 

Posiadane 

gospodarstwo 

rolne: 

Powierzchnia 

ha 
Położenie (adres) 

 

Tytuły własności nieruchomości gospodarstwa 

Nazwa dokumentu, na podstawie którego zostały przejęte uprawnienia do udziału we wspólnocie 

 
Załącznik nr 

Nazwa dokumentu – tytułu własności pozostałych nieruchomości gospodarstwa rolnego 

 
Załącznik nr 

Nazwa dokumentu – tytułu własności pozostałych nieruchomości gospodarstwa rolnego 

 
Załącznik nr 

Wnioskodawca przejął uprawnienia do udziału we wspólnocie 

od tej osoby    TAK           rubryka obok,  NIE           B.6. 

W  części 

/ 
Nazwa dokumentu, na podstawie którego wnioskodawca przejął uprawnienia do udziału we wspólnocie 

 
Załącznik nr 

 

 

         C.1. 

B.6. Osoba, która przejęła uprawnienia do udziału we wspólnocie od osoby wymienionej 

w pkt. B.5. 
Imię (imiona), nazwisko 

 
Imię ojca 

 
Imię matki 

Posiadane 

gospodarstwo 

rolne: 

Powierzchnia 

ha 
Położenie (adres) 

 

Tytuły własności nieruchomości gospodarstwa 

Nazwa dokumentu, na podstawie którego zostały przejęte uprawnienia do udziału we wspólnocie 

 
Załącznik nr 

Nazwa dokumentu – tytułu własności pozostałych nieruchomości gospodarstwa rolnego 

 
Załącznik nr 

Nazwa dokumentu – tytułu własności pozostałych nieruchomości gospodarstwa rolnego 

 
Załącznik nr 

Wnioskodawca przejął uprawnienia do udziału we wspólnocie 

od tej osoby    TAK           rubryka obok,  NIE           B.7. 

W  części 

/ 
Nazwa dokumentu, na podstawie którego wnioskodawca przejął uprawnienia do udziału we wspólnocie 

 
Załącznik nr 

 
 

       C.1. 

B.7 Osoba, która przejęła uprawnienia do udziału we wspólnocie od osoby wymienionej 

w pkt. B.6. 
Imię (imiona), nazwisko 

 
Imię ojca 

 
Imię matki 

Posiadane 

gospodarstwo 

rolne: 

Powierzchnia 

ha 
Położenie (adres) 

 



Tytuły własności nieruchomości gospodarstwa 

Nazwa dokumentu, na podstawie którego zostały przejęte uprawnienia do udziału we wspólnocie 

 
Załącznik nr 

Nazwa dokumentu – tytułu własności pozostałych nieruchomości gospodarstwa rolnego 

 
Załącznik nr 

Nazwa dokumentu – tytułu własności pozostałych nieruchomości gospodarstwa rolnego 

 
Załącznik nr 

Wnioskodawca przejął uprawnienia do udziału we wspólnocie 

od tej osoby    TAK           rubryka obok,  NIE           B.8. 

W  części 

/ 
Nazwa dokumentu, na podstawie którego wnioskodawca przejął uprawnienia do udziału we wspólnocie 

 
Załącznik nr 

 

 

        C.1. 

B.8. Osoba, która przejęła uprawnienia do udziału we wspólnocie od osoby wymienionej 

w pkt. B.7. 
Imię (imiona), nazwisko 

 
Imię ojca 

 
Imię matki 

Posiadane 

gospodarstwo 

rolne: 

Powierzchnia 

ha 
Położenie (adres) 

 

Tytuły własności nieruchomości gospodarstwa 

Nazwa dokumentu, na podstawie którego zostały przejęte uprawnienia do udziału we wspólnocie 

 
Załącznik nr 

Nazwa dokumentu – tytułu własności pozostałych nieruchomości gospodarstwa rolnego 

 
Załącznik nr 

Nazwa dokumentu – tytułu własności pozostałych nieruchomości gospodarstwa rolnego 

 
Załącznik nr 

Wnioskodawca przejął uprawnienia do udziału we wspólnocie 

od tej osoby           TAK                 rubryka obok,   

W  części 

/ 
Nazwa dokumentu, na podstawie którego wnioskodawca przejął uprawnienia do udziału we wspólnocie 

 
Załącznik nr 

 
 

         C.1. 

 


