
        Chąśno, dn. …………………….………………. 

……………………………………………………………………………… 

                                    Imię i Nazwisko 

 

……………………………………………………………………………… 
                                                 Adres 

 

……………………………………………………………………………. 
                                                 PESEL 

Wójt Gminy Chąśno 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej skarbowej za zeznanie  nieprawdy lub zatajenie prawdy, wynikającej 

z art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny Skarbowy (Dz.U. z 2020 roku, poz. 19 ze zm.), 

oświadczam co następuje: 

  

1) Forma prawna beneficjenta pomocy¹) 
                                         

    
Osoba fizyczna                             

                                                            

    
Osoba prawna (podać jaka)………………………………………                               

2) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. 
UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014")¹ 

    
mikroprzedsiębiorca               

                              

                                                            

    
mały przedsiębiorca             

                              

                                                            

    
średni przedsiębiorca             

                              

                                                            

    
inny przedsiębiorca 

                              

                                                            
3) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007r., Nr 251, poz. 1885, ze zm.)² 

  01.11 – Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu  

                                                      

  01.13 –uprawa warzyw  

                           

  01.46 – Chów i hodowla świń  

                           

  01.47 – Chów i hodowla drobiu  

                           

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



                ….………………………………………….. 
                                                                                                       /data i podpis osoby składającej oświadczenie/ 

 

 

Pouczenie: 

Art. 56 § 1  Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub 

oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, 

przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, 

albo obu tym karom łącznie. 

§ 2.Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego 
określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 
§ 4.Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia  przedmiotu lub podstawy opodatkowania  nie 
składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

¹ Zaznacza się właściwą pozycję X 

² Zaznacza się właściwą pozycję X odpowiadającą klasie  PKD działalności, w związku z którą beneficjent otrzymał 

pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD,  która generuje 

największy przychód. 

 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

                W związku z pozyskaniem danych osobowych  zgodnie z zapisami 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  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) Dz. Urz. UE L119    z 04.05.2016, str. 1 

zwanej dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1781), informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych  jest Wójt Gminy Chąśno/Gmina Chąśno, 99-413 

Chąśno 55 tel.: 46 838 14 23, adres e-mail: gmina@gminachasno.pl  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań wynikających z 

ustaw: Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz.1325); o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 

2019 r. poz.1170);  o podatku rolnym (Dz. U. z  2020 r, poz. 333;  o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 

r. poz. 888).  

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa lub 

zawartych umów. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych 

wynikających z przepisu prawa.  

5. Posiada Pan/Pani prawo do: 

• żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowani, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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