
  Marcinowice, dnia ………………… 

………………………………………………… 
                          (imię i nazwisko) 

 

………………………………………………… 
                                (adres) 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 
                                (PESEL) 

 

OŚWIADCZENIE 

 Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 

233 oraz art. 297 Kodeksu Karnego oświadczam, że: 

1) klasa rodzaju działalności określona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie  Polskiej Klasyfikacji  Działalności (PKD) (Dz. U. 

poz. 1885 oraz z 2009 r. poz. 489) w związku z którą beneficjent pomocy otrzymał 

pomoc: 

 a)   01.11 Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z 

wyłączeniem ryżu; 

b)   01.41 Chów i hodowla bydła mlecznego; 

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

mieszana); 

d)   inna (wpisać odpowiedni kod): …………………………; 

 

2) wskazanie kategorii przedsiębiorstwa, przy użyciu którego beneficjent pomocy 

wykonuje działalność: 

a)    kod „0” – mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 10 pracowników i 

którego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR); 

b)   kod „1” – małe przedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 50 pracowników i 

którego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR); 

c)   kod „2” – średnie przedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 250 pracowników i 

którego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR); 

d)   kod „3” – nienależące  do żadnej z w/w kategorii tzw. duże (przekracza 

wielkości przewidziane dla średniego przedsiębiorstwa)  

 

………………………………………………… 

                    (czytelny podpis) 

___________________________ 

*zaznaczyć odpowiednio 

 



 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA ODWROCIE 

 

Zgodnie z 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): 

1) administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Wójt Gminy Marcinowice z 

siedzibą w Marcinowicach, ul. J.Tuwima 2;  

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Marcinowice, adres e-

mail: iod@marcinowice.pl, tel. 609 010 402, Krzysztof Olejniczak, 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty do tego upoważnione oraz 

organy kontrolne, nadzorcze i audytowe; 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach 

prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,  

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i 

ograniczenia przetwarzania; 

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej. 

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

……………………………… 

data i podpis wnioskodawcy 
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