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DDAANNEE  PPRROODDUUCCEENNTTAA  RROOLLNNEEGGOO::  
Imię i nazwisko lub nazwa  

Adres zamieszkania lub siedziby  

Kod pocztowy i poczta  

Identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP)  

FORMA PRAWNA BENEFICJENTA POMOCY                                       (Właściwe zaznaczyć znakiem X) 

Przedsiębiorstwo państwowe  

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa,  

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy  
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 827) 

 

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 przepisów ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 
275) 

 

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) 

 

Inna: 
 Osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne 
 Spółka prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne 
 Spółdzielnia prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne 

 

WSKAZANIE KATEGORII PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZY KTÓREGO UŻYCIU BENEFICJENT POMOCY 
WYKONUJE DZIAŁALNOŚĆ W ROZUMIENIU ZAŁĄCZNIKA 1 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 UNII 
EUROPEJSKIEJ (DZ. U. UE L 193 Z 01.07.2014, STR. 1)                            (Właściwe zaznaczyć znakiem X) 

Mikro przedsiębiorstwo  (gdy roczny obrót nie przekracza 2 mln euro)  

Małe przedsiębiorstwo  (gdy roczny obrót nie przekracza 10 mln euro)  

Średnie przedsiębiorstwo (gdy roczny obrót nie przekracza 50 mln euro)  

KLASA PKD – NALEŻY PODAĆ KLASĘ DZIAŁALNOŚCI (4 PIERWSZE ZNAKI), W ZWIĄZKU Z KTÓRĄ 
BENEFICJENT OTRZYMAŁ POMOC, OKREŚLONĄ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW 
Z DNIA 24 GRUDNIA 2007 ROKU W SPRAWIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALANOŚCI (PKD) 

                 (Właściwe zaznaczyć znakiem X) 

01.11 – uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu  

01.41 – chów i hodowla bydła mlecznego  

01.46 – chów i hodowla świń  

01.47 – chów i hodowla drobiu  

01.50 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  

Inne jakie:   
 

Powyższe oświadczenie składam pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 
Kodeksu Karnego, który stanowi że „(…)Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w 
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

     
      .................................................................................................................. 

       
data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego 
dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt 
Gminy Drelów z siedzibą w Drelowie ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów, który powołał Inspektora 
danych osobowych, z którym można skontaktować się e-mailowo: iod@struczyk.pl. 
 

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z ustawy o zwrocie 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących 
przepisów prawa.  
 

Dane mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie 
przepisów prawa.  

 
Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku 

stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia 
przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych 
przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy 
RODO.  
 

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest 
nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Drelów, 
w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie składanego wniosku 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne 
z prawdą. Zapoznałam (-em) się z treścią zamieszczonej klauzuli informacyjnej. 
 
 
 
 
 
 
 
............................................. .      ............................................... 

Podpis                   Data 
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