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1. Forma prawna 

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.2021.679 j.t.) 

 

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.2021.275 j.t.) 

 

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

o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 j.t.) 

 

Beneficjant pomocy nienależący do kategorii określonych powyżej 
 

 

2. Wskazanie kategorii przedsiębiorstwa, przy którego użyciu beneficjant 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.2014.193.1) 

 

1) mikroprzedsiębiorstwo (do 10 zatrudnionych osób, roczny obrót do 2 mln euro, suma aktywów do 

2 mln euro) 

 

2) małe przedsiębiorstwo (do 50 zatrudnionych osób, roczny obrót do 10 mln euro, suma aktywów do 

10 mln euro) 

 

3) średnie przedsiębiorstwo (do 250 zatrudnionych osób, roczny obrót do 50 mln euro, suma aktywów 

do 43 mln euro) 

 

4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3  

 

3. Klasa PKD, w związku z którą beneficjent ubiega się o pomoc publiczną, zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

(Dz.U.2007.251.1885 z późn. zm. oraz z 2009 poz. 489, z 2017r. poz. 2440) np.: 

 

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

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

kod 01.41 Chów i hodowla bydła mlecznego       

kod 01.46 Chów i hodowla świń 

kod 01.47 Chów i hodowla drobiu 

inna ……………………………. 

         

Oświadczam, że nie zaprzestałem/am prowadzenia działalności rolniczej rozumianej w myśl art.2 ust.2 ustawy                

o podatku rolnym (Dz.U.2020.333 j.t.).  

„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.” 

            
       ……………………………………………… 

                     Data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna – Zwrot podatku akcyzowego 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję że:   

 

1) Administratorem Pana/Pani danych jest Gmina Szczerców reprezentowana przez Wójta Gminy Szczerców z siedzibą w 

Szczercowie ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców.  

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: rodo@szczercow.org lub pisemnie na adres 

Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotu podatku akcyzowego , 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 2006 r o zwrocie 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 

846) oraz ustawy z dnia 14.06.1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1301).  

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 osobowe 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. Na podst. § 2 ust. 1pkt 6 i 9 

rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 5.01.2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub 

rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz.U. z 2020 r. poz.561).  Państwa dane, tj. imię, nazwisko i 

numer PESEL podaje się w sprawozdaniu o udzielonej pomocy publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………… 

                    Data i podpis 

 


