
Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r. 

 

 
………………………………………………………….. 
              Imię i nazwisko producenta rolnego 

………………………………………………………….. 

                                    adres       

………………………………………………………….. 

 

Tel. …………………………………………………..… 

 

Forma prawna beneficjenta pomocy: 
□   przedsiębiorstwo państwowe 

 

□   jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

 

□   jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej (t.j Dz. U. z 2019, poz. 712 ze 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 (t.j Dz. U. z 2019. poz. 369 ze zm.) 

 

□   jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j Dz. U. 2019.  poz.869) 

 

□   Inna, np. osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą, spółka jawna, itd. 

 

Kategoria 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 (0-10 zatrudnionych osób) 

 

□    małe przedsiębiorstwo (do 50 zatrudnionych osób) 

 

□    średnie przedsiębiorstwo (do 250 zatrudnionych osób) 

 

□    przedsiębiorstwo inne niż wskazane powyżej 

 

Klasa PKD - należy podać klasę działalności (4 pierwsze znaki), w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc, 

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

Działalności (PKD) (Dz.U. poz.1885, z 2009r. poz. 489, z 2017r. poz.2440). 
□    kod 01.11 Uprawy zbóż , roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu   

□    kod 01.41 Chów i hodowla bydła mlecznego         

□    kod 01.42 Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów        

□    kod 01.46 Chów i hodowla świń          

□    kod 01.47 Chów i hodowla drobiu          

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

Potwierdzam, że zapoznałam/em  się i akceptuję treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych na 

potrzeby zwrotu  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

 

 

                                                         ……….….................................................................................. 
                                                                                                   Data i czytelny podpis  



 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Informacje podawane w przy-
padku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą i w celu realizacji 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa – kpa 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) 

informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Aleksandrów z siedzibą w Aleksandro-
wie nr 39B, 26-337 Aleksandrów, e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl. 

2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Aleksandrów, e-mail: 
IOD@lesny.com.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
Podstawą prawną jest: 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 

256 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) 

 

4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosow-
nych umów zawartych z Gminą Aleksandrów. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i 

przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 

przez Administratora. 

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania 
danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających z RODO. 

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że 
przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie 
danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia po-
zostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych 
osobowych, w tym profilowaniu. 

11.W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym mo-
mencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje. 
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