
 

                                                                                                    ……………………………… 
                                                                                                                                                                            ( miejscowość i data ) 

 

 

                                                   O ś w i a d c z e n i e 

 

Ja niżej podpisany, ………………………………………… zam. ……………………………. 
                                                ( imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy )                                         ( adres zamieszkania / siedziby ) 

oświadczam, że prowadzę działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 

listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z póź. zm.). 

 

 
                                                                                                                            

                                                                                                                             …………………………………………    
 podpis 

 

                                                                                    
 

Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną  i zwierzęcą , w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, 

hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję 

materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę 

ryb. 

 

 

    
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 Miasta i Gminy w Koprzywnicy (ul. 11 Listopada 88, 27-

660 Koprzywnica, telefon kontaktowy: 15 847 70 40).  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji  o wysokości zwrotu podatku 

akcyzowego producentom rolnym,  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 2006r.  o  zwrocie  podatku  

akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju napędowego.  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 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. 

 



Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  

 

 

1. Forma prawna beneficjenta pomocy-należy wpisać kod odpowiadający formie prawnej 

beneficjenta pomocy. 

Wyszczególnienie Kod 

 

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. 5723, 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 kodem od 1.A do 

1.E 

2 

 

2. 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 Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 

z 01.07.2014, st. 1)-należy wpisać odpowiedni kod.  

Wyszczególnienie Kod 

Mikroprzedsiębiorstwo 0 

Małe przedsiębiorstwo 1 

Średnie przedsiębiorstwo 2 

Przedsiębiorstwo nienależące do żadnej z powyższych kategorii 3 

 

3. Klasa PKD - należy podać klasę działalności (4 pierwsze znaki), określoną zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (Dz. U. poz. 1885 oraz z 2009 r. poz. 489). 

Uprawa drzew i krzewów owocowych  01.24 

Produkcja mieszana 01.50 

Inne   

 

     

 

 

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

             podpis 


