
      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 2022 

roku, poz. 859 t.j.), 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 

 

mikro przedsiębiorca (do 10 zatrudnionych osób, roczny obrót do 2 mln euro, całkowity bilans roczny do 

2 mln euro)     

                                                            

mały przedsiębiorca (do 50 zatrudnionych osób, roczny obrót do 10 mln euro, całkowity bilans roczny do 

10 mln euro) 
                                                            

średni przedsiębiorca (do 250 zatrudnionych osób, roczny obrót do 50 mln euro, całkowity bilans roczny 

do 43 mln euro)     

                                                            

inny przedsiębiorca (żadne z powyższych – duży przedsiębiorca)         

                                                            

 

3. Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2017, poz. 2440 ze zm.)² 

 

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

 

01.13 – Uprawa warzyw   

                                                      

01.24 – Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych  

                           

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 – ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 

27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) Urząd 

Gminy Chąśno informuje, że: 

 

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Chąśno, który mieści się pod 

adresem Chąśno 55, 99-413 jest Wójt Gminy.  

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy: za pomocą e-maila:   sekretarz@chasno.bipst.pl,  za pomocą telefonu: (046) 

838-14-23 lub drogą pocztową – adres wskazany w pkt 1. 

3.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy: za pomocą     e-maila: 

ido@chasno.bipst.pl  lub drogą pocztową – adres wskazany w pkt 1. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w ustawie z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest obligatoryjne, jeśli 

występuje Pani/Pan z wnioskiem o jego zwrot. Administrator przetwarza te dane w ramach realizowania zadań 

nałożonych przepisami prawa na Gminę, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  Zakres danych, jakie przetwarza 

Administrator wynika z przepisów prawa. Ich podanie przy składaniu wniosku jest dobrowolne, jednak aby uzyskać 

zwrot podatku Administrator musi pozyskać dane wymagane przepisami prawa.  

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do danych  

b) prawo do sprostowania danych 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania  

d) prawo do usunięcia danych (bycie zapomnianym)  

e) prawo do przenoszenia danych  

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

g) prawo do niepodlegania decyzjom oparty wyłącznie na profilowaniu. 

Zważywszy, iż Administrator przetwarzana dane na podstawie przepisów prawa, uprawnienia opisane powyżej 

mogą doznać ograniczeń wynikających z unormowań prawnych regulujących określone kwestie w sposób odmienny.  

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą  organy publiczne oraz inne podmioty w zakresie, w jakim jest to 

niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków, które spoczywają na nim spoczywają.   

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie będą 

wobec Pani/Pana podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka). 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych. 
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