
Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.). 

Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r. 
 

 

 
(imię i nazwisko producenta rolnego) 

 
(adres wnioskodawcy lub jego siedziba) 

 
( identyfikator podatkowy ) 

 

 

1. Forma prawna beneficjenta pomocy 

Wyszczególnienie 

przedsiębiorstwo państwowe 
 

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 
 

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. 

zm.) 

 

jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 

 

Beneficjent pomocy nienależący do powyższych kategorii  
 

 

5. 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 r., w 

sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.). 

 

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

kod 01.13 Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych                            □ 

i roślin bulwiastych      

kod 01.41 Chów i hodowla bydła mlecznego        □ 

kod 01.42 Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów       □ 

kod 01.46 Chów i hodowla świń         □ 

kod 01.47 Chów i hodowla drobiu         □ 

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

inne:  Klasa PKD: ………………………………..      □

  

……….….................................................................................. 
                                                                                                  Data i czytelny podpis 

 



Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.). 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że nie składałem/łam na terenie innej gminy wniosku o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

uwzględniającego zwiększenie limitu o średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych 

bydła. 

……….….................................................................................. 
                                                                                                  Data i czytelny podpis  

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 

Realizując obowiązek art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 

– zwanego dalej RODO) informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych, zbieranych w związku z realizacją przez Gminę Barcin zadań 

publicznych, jest Burmistrz Barcina, z siedzibą w Urzędzie Miejskim, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. 52 3834100, 

e-mail: sekretariat@barcin.pl  
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Urząd Miejski, ul. Artylerzystów 9, 88-

190 Barcin, tel. 52 3834100, e-mail: iod@barcin.pl  
3) Dane osobowe przetwarzane są:  

− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,  
− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu realizacji umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą,  
− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  
− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,  
4) Dane osobowe należące do kategorii szczególnych danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO, 

przetwarzane są:  

− na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – to jest na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,  
− na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw 

przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,  
− na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d) RODO – dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub 

innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,  
− na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym 

interesem publicznym na podstawie przepisów prawa,  
− na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej 

lub medycyny pracy,  
− na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie 

publicznym lub statystycznych na podstawie przepisów prawa,  
5) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

6) Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

7) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może 

podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa. 

8) Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.  

9) Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z uwzględnieniem sytuacji, kiedy 

przepisy obowiązującego prawa na to pozwalają.  

10) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami prawa, 

podanie ich jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu (w przypadku 

niepodania danych, realizacja celu może okazać się niemożliwa).  

11) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

……….….................................................................................. 
                                                                                                  Data i czytelny podpis  
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