
 
Urząd Miejski w Ziębicach 

ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice tel. 74 816 38 70 

…………………………………………. 
miejscowość, dnia 

…………………………………………… 
Imię i nazwisko/Nazwa Adres: 

…………………………………………… 
Ulica, nr domu/lokalu 

 

…………………………………………… 
Kod pocztowy, miejscowość 

   …………………………………………… 
                   tel. kontaktowy 

Burmistrz Ziębic 

ul. Przemysłowa 10 

57-220 Ziębic 

 
OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO 

PRODUKCJI ROLNEJ 
1. Forma prawna beneficjenta pomocy (zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X) 

 przedsiębiorstwo państwowe 

 jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

 jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 

43, z późn. zm.) 
 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. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 
 jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,                       

z późn. zm.) 
 inna - beneficjent nienależący do kategorii określanych powyżej 
2. Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy, co do której Komisja Europejska 

wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy? (zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X) 

 TAK  NIE 

3. 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 2014r. 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, str 1) (zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X) 

 mikroprzedsiębiorstwo (od 0 do 9 zatrudnionych osób) 

 małe przedsiębiorstwo (od 10 do 49 zatrudnionych osób) 

 średnie przedsiębiorstwo (od 50 do 249 zatrudnionych osób) 

 przedsiębiorstwo nienależące do żadnej z powyższych kategorii 
4. Klasa PKD (Zaznaczyć znakiem X j edną klasę działalności, w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej 

takiej działalności podaje się klasę PKD, która generuje największy przychód.) 

 PKD 01.11 Uprawy zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu 

 PKD 01.41 Chów i hodowla bydła mlecznego 

 PKD 01.46 Chów i hodowla świń 

 PKD 01.50 Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 

 
……………………….. 

Inna  

(podać jaka)………………………………………………….. 
 

 

……….…................................................................. 
data                         czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim jest Burmistrz Ziębic z siedzibą przy ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice, tel. 74 8 163 870, fax: 74 8 191 212, e-mail: 

urzad@ziebice.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny bądź e-mailowy: 

iod@ziebice.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. c. RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

- art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

- art. 6 ust. 1 lit. b – realizowanie zawartych umów, 

4. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. W szczególności odbiorcami do których mogą być 

przekazane Pani/a dane będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Administrator przekazał wniosek. Ponadto Pani/a dane 

mogą być udostępnione kurierom czy operatorom pocztowym. 

6. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujące zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym 

przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy 

przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl). 

9. Podanie danych jest niezbędne w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa między stronami. 



 
Urząd Miejski w Ziębicach 

ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice tel. 74 816 38 70 

 

 

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

 

 
 

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 

 
1) Imię i nazwisko albo nazwa 

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

......................................................................................................................................... 
2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 

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

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

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

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

 
3) 

Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE 

L 214 z 09.08.2008, str. 3) (zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X) 

 mikroprzedsiębiorstwo  

 małe przedsiębiorstwo  

 średnie przedsiębiorstwo  

  przedsiębiorstwo nienależące do żadnej z powyższych kategorii 

 

 

B. Informacje o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc 

1) 

Rodzaj prowadzonej działalności: (zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X) 

 działalność w rolnictwie: 

        w leśnictwie 

       inna niż w leśnictwie 

 w rybołówstwie 

 

       C.  

Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy, co do której Komisja Europejska wydała decyzję 

o obowiązku zwrotu pomocy? (zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X) 

 
TAK  NIE 

 

 

D. Informacje dotyczące otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca  

ubiega się o pomoc 

Lp. Dzień udzielenia pomocy Podstawa  prawna udzielenia 

pomocy 

Wartość otrzymanej 

pomocy 

Forma pomocy Przeznaczenie 

pomocy 

 

 1 2 3 4 5 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

     

Objaśnienia: 
 

1.Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej, np. dzień wydania decyzji o udzieleniu pomocy lub podpisania umowy w sprawie przyznania pomocy. 
2.Podstawa prawna udzielenia pomocy (kol. 2) - należy podać tytuł aktu, na podstawie którego udzielona została pomoc, np. informacja ta jest zawarta w preambule decyzji lub 

umowie. 

3.Wartość otrzymanej pomocy (kol. 3) - należy podać wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.)), np. określoną 

w decyzji lub umowie. 

4.Forma pomocy (kol. 4) - należy określić formę otrzymanej pomocy, tj. dotacji, refundacji części lub całości wydatków, zwolnienia lub umorzenia w podatkach lub opłatach, 

lub inne. 

5.Przeznaczenie pomocy (kol. 5) - należy wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji w gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie, czy działalności 

bieżącej. 
 

Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji: 

 

 

………………………………                  …………………………….                 …………………………. 

                                                                                                             imię i nazwisko                                                data                                                       podpis                          

 

 

 
 

 
 

 

 


