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

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
 

…………………………………………..                          …………………………………………. 
Imię i nazwisko                                                                                                                                                                                      miejscowość, dnia 
 

Adres zamieszkania: 

 

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

 

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

 

…………………………………………… 
Tel. kontaktowy 

 

…………………………………………… 
Numer NIP 
 

…………………………………………… 
Numer PESEL 

Wójt Gminy Kozłów 

Kozłów 60 

32-241 Kozłów 

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. 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.) 

 

Beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.E – inna (podać jaka)** 

np. osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą,  spółka jawna, …………………………………. 

 

 

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)* 

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

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

mln euro) 
 

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

do 43 mln euro) 
 

przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3 (duże przedsiębiorstwo) 
 



 

7. Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną, zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251 poz. 1885,oraz z 2009 poz. 489.)* 

 

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)   □ 

inny kod (wpisać jaki) ……………………………………………………………………………  □ 

 

* właściwe zaznaczyć "X"     

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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

U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), tzw. RODO,  informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kozłowie,32-241 Kozłów 60,  tel. 41 384 

10 48, w imieniu którego działa Wójt Gminy Kozłów – Jan Basa. 

2) inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kozłowie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: 

r.ad@gazeta.pl). 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Gminy Kozłów, w tym w zakresie obsługi 

interesantów Urzędu Gminy w Kozłowie, w celach zapewnienia bezpieczeństwa (w formie monitoringu 

wizyjnego), a także w celach zatrudnienia (w stosunku do pracowników i osób działających na podstawie 

umowy cywilnoprawnej), w głównym zakresie z mocy prawa (art. 6 ust. 1 lit. b- lit. f RODO) oraz w 

ograniczonym zakresie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, 

z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi okres (co najmniej 5 

lat, maksymalnie 50 lat ), co uzależnione jest od rodzaju dokumentacji.  

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości podjęcia czynności statutowych i załatwienia sprawy przez Urząd Gminy w Kozłowie. 

10) Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania. 

 

 

 

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

                                                                 data                                        czytelny podpis    


