
WYKAZ FAKTUR
(luty 2023) – zestawienie faktur za okres 01.08.2022 roku do 31.01.2023 roku

(sierpień 2023) – zestawienie faktur za okres 01.02.2023 roku do 31.07.2023 roku 

Lp. Data wystawienia
faktury

Numer faktury VAT Ilość oleju napędowego
 (w litrach)
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Razem

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

         Telefon kontaktowy                                                                                                               Podpis 
producenta rolnego



                                                                               ...............................................................
                                                                                                                                                                       miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

  Ja niżej podpisany , ..................................................................................................................
                                                   ( imię i  nazwisko  wnioskodawcy , adres zamieszkania )

oświadczam, że :  
1. posiadam  (  nie  posiadam )  *   grunty  gospodarstw rolnych,  na których zaprzestano  produkcji  rolnej  w

rozumieniu  art. 12 ust.1 pkt 7. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (tj.: Dz.U. z 2020  r , poz.
333 ze zm.)
 

2. posiadam ( nie posiadam ) *  grunty gospodarstw rolnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (tj.:
Dz.U. z 2020 r , poz. 333 ze zm.)

3. prowadzę działalność rolniczą o której  mowa w art. 2 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku
rolnym (tj.: Dz. U. z 2020 r , poz. 333 ze zm.)

                                                                        ...................................................................
                                                                                                                                                       imię  i  nazwisko

*) niepotrzebne skreślić 

 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 produkcje materiału  zarodowego zwierząt, ptactwa i
owadów użytkowych , produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

                                                                                                                                                               

Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko albo nazwa
Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

O Ś W I A D C Z E N I E

W związku z ubieganiem się o pomoc inną niż pomoc de minimis w formie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  rolnej  oświadczam, że nie uzyskałem/-am
innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych na pokrycie, których ma być przeznaczona
pomoc, o którą wnioskuję.

...................................................

                                                                                                                                                                                 Data i podpis 



Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub

rybołówstwie inna ni pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

1) Imię i nazwisko albo nazwa

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

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

2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

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

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

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

3)

Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego

rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)1)

1) mikroprzedsiębiorstwo

2) małe przedsiębiorstwo

3) średnie przedsiębiorstwo

4) przedsiębiorstwo inne ni wskazane w pkt 1-3

B. Informacje o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc

Rodzaj prowadzonej działalności:1)

  działalność w rolnictwie:

        w leśnictwie

        inna ni w leśnictwie

  działalność w rybołówstwie

C. Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do 

której Komisja Europejska wydała decyzje o obowiązku zwrotu pomocy?1)

 tak                              nie

D. Informacje dotyczące otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na 

pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc

Lp.

Dzień udzielenia

pomocy

Podstawa prawna

udzielenia

pomocy

Wartość

otrzymanej

pomocy

Forma

pomocy

Przeznaczenie

pomocy

1 2 3 4 5

1

2

3

4



Objaśnienia:

1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej, np. dzień wydania decyzji o udzieleniu pomocy lub podpisania umowy w sprawie przyznania 
pomocy.

2. Podstawa prawna udzielenia pomocy (kol. 2) - należy podać tytuł aktu, na podstawie którego udzielona została pomoc, np. informacja ta jest 
zawarta w preambule decyzji lub umowie.

3. Wartość otrzymanej pomocy (kol. 3) - należy podać wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych 
formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z pózn. zm.)),

np. określona w decyzji lub umowie.

4. Forma pomocy (kol. 4) - należy określić formę otrzymanej pomocy, tj. dotacji, refundacji części lub całości wydatków, zwolnienia lub 
umorzenia w podatkach lub opłatach, lub inne.

5. Przeznaczenie pomocy (kol. 5) - należy wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji w gospodarstwie rolnym lub w 
rybołówstwie, czy działalności bieżącej.

Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:

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

            imię i nazwisko                                                                            nr telefonu                                                                           data i podpis

_____________________________________

1) Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.Urz.UE L119 z 2016r., str.1, sprost. Dz.Urz. L 127 z 2018,str.2), w skrócie RODO

Informuję, że:

1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki z siedzibą: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka

2/ W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Urząd Miejski w
Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka, 
tel. 85 711 09 00, e-mail: iod@sokolka.pl

3/  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  uzyskania  zwrotu  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 2188) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art.  6 ust. 1 lit. e)
RODO,

4/ Pani Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

5/ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,

6/ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również
obowiązku wynikającego z  rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7/  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.  Konsekwencją  nie  podania  danych  osobowych  jest  brak
możliwości realizacji obowiązku prawnego,

8/ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do
cofnięcia  zgody  na ich  przetwarzanie  w dowolnym momencie  bez  wpływu na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9/ Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

10/ Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu. 



……………….………………………………….
Miejscowość, data

Oświadczenie dotyczące dzierżawionych gruntów

Ja, niżej podpisany………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….
Nazwisko i imię

PESEL:……………………………..………………… zamieszkały……………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że dzierżawię grunty:

- o pow…………………………..…………….. ha użytków rolnych położone w ……………………………………………………..……….……………………………..

od Pana (i) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

- o pow…………………………………………... ha użytków rolnych położone w …………………………………………………………….……………………………..

od Pana (i) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..

- o pow………………………………………….. ha użytków rolnych położone w ……………………………………………………….…….……………………………..

od Pana (i) …………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..

- o pow…………………………………….…….. ha użytków rolnych położone w …………………………………………………………….……………………………..

od Pana (i) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..

- o pow………………………………………..….. ha użytków rolnych położone w ……………………………………..…………………….……………………………..

od Pana (i) ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..

- o pow………………………………...………….. ha użytków rolnych położone w ……………………………………….………………….……………………………..

od Pana (i) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..

wykazane we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

rolnej złożonym w lutym 2023 roku.

……...………………………………………………………..
                   Czytelny podpis składającego oświadczenie

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego: 

„ Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność
gospodarczą  na  podstawie  ustawy albo  od  organu  lub  instytucji  dysponujących  środkami  publicznymi  –  kredytu,  pożyczki
pieniężnej,  poręczenia,  gwarancji,  akredytywy,  dotacji,  subwencji,  potwierdzenia  przez  bank  zobowiązania  wynikającego  z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub
zamówienia  publicznego,  przedkłada  podrobiony,  przerobiony,  poświadczający  nieprawdę  albo  nierzetelny  dokument  albo
nierzetelne,  pisemne  oświadczenie  dotyczące  okoliczności  o  istotnym  znaczeniu  dla  uzyskania  wymienionego  wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”


