
*zaznaczyć właściwe 

OŚWIADCZENIE 

 
(imię i nazwisko) 

 
(adres wnioskodawcy lub jego siedziba) 

 
(PESEL/NIP ) 

 

Pouczony o skutkach składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 233 § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 2345 z późn. zm.) 

oświadczam: 

 
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 2021 r. poz. 679) 

 

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 2021 r. poz. 275) 

 

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

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 

 

Beneficjent pomocy nienależący do powyższych kategorii (należy podać jaka) ………………….…………………….. 
 

 

2. 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)  □ 

inna:  Klasa PKD: ………………………………..      □ 

3. Jestem/nie jestem* czynnym podatnikiem podatku VAT. 

 

 

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


