
OŚWIADCZENIE 

ubiegającego się o pomoc publiczną związaną ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

 

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………. 

Numer PESEL: ……………………………………………………………………………….. 

Tel. kontaktowy: …………………………..………………………………………………… 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej skarbowej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, 

wynikającej z art. 56 ustawy z  dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018 poz. 

1958), oświadczam co następuje: 
 

I. Forma prawna beneficjenta pomocy Kod 

Właściwe 

zaznaczyć 

X 

Przedsiębiorstwo państwowe 1.A  

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 1.B  

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 

r. poz. 573,  

z późn. zm.) 

 

1.C 

 

Spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w 

stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, 

przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są 

podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy 

dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.) 

 

 

1.D 

 

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z 

późn. zm.) 

1.E 

 

Beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych powyżej, np. 

osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą, spółka jawna 
2 

 

 

II. Wskazanie kategorii przedsiębiorstwa, przy którego użyciu 

beneficjent pomocy wykonuje działalność w rozumieniu załącznika I 

do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 

r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym 

oraz na obszarach wiejskich  

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu 

 o funkcjonowaniu Inii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, 

str. 1) 

Kod 

Właściwe 

zaznaczyć 

X 

Mikroprzedsiębiorstwo (< 10 osób, przychód roczny netto ≤ 2 mln euro) 0  

Małe przedsiębiorstwo (< 50 osób, przychód roczny netto ≤ 10 mln euro)  1  

Średnie przedsiębiorstwo ( < 250 osób, przychód roczny netto ≤ 50 mln 

euro) 
2  

Przedsiębiorstwo nienależące do żadnej z powyższych kategorii 3  
*Wielkość beneficjenta określa się na dzień udzielenia pomocy 

 

 



III. Identyfikator jednostki podziału terytorialnego- należy podać pełne, siedmiocyfrowe 

oznaczenie gminy, na której obszarze beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania- zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r.  

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 

rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków 

organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z 

późn. zm.) 

 

 

1412132 

 

IV. Klasa działalności, w związku z którą beneficjent ubiega się o pomoc publiczną, 

określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w 

sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885 oraz z 2009 r. 

poz. 489) 

Właściwe 

zaznaczyć 

X 

Klasa Opis 

01.11 
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem 

ryżu 

 

01.13 
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin 

bulwiastych 

 

01.22 Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych  

01.23 Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych  

01.24 Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych  

01.25 Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów  

01.26 Uprawa drzew oleistych  

01.41 Chów i hodowla bydła mlecznego   

01.42 Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów  

01.43 Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych  

01.45 Chów i hodowla owiec i kóz  

01.46 Chów i hodowla świń  

01.47 Chów i hodowla drobiu  

01.49 Chów i hodowla pozostałych zwierząt  

01.50 
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność 

mieszana) 

 

 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L. z 2016r. 
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Siennica – reprezentowany przez Wójta (adres: 05-332 Siennica ul. Mińska 33, e-mail: 

gmina@ugsiennica.pl, nr tel. 25 757 20 20). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@ugsiennica.pl pisemnie na adres Administratora.  
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotu podatku akcyzowego , jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających  

z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 846 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 14.06.1960 r KPA (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

2000 z późn. zm.)  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu tj. przez okres 5 lat. 
5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i 
Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w 

punkcie 3. 
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W szczególności dostawcy oprogramowania U.I . INFO-SYSTEM SP.J. – 
PODATKI – OSOBY FIZYCZNE; 

                                                                                                                                     

………………………………………………. 

Czytelny podpis 

mailto:gmina@ugsiennica.pl
mailto:iod@ugsiennica.pl

