
Ozorków,  dn.   ………   luty 2023 roku 
Imię i nazwisko / Nazwa: ………………………………….. 

Adres   ……………………………………………………… 

PESEL ……………..………………………………………. 

Nr gospodarstwa rolnego  …………………………………  

Numer telefonu …………………………………….  

Wójt Gminy Ozorków 

                         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 r. poz. 859 z póź. zm.), oświadczam co następuje: 
 
1. Forma prawna beneficjenta pomocy 

□  przedsiębiorstwo państwowe 

□  jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

□  jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) 

□  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 ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) 

□  jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź, zm.) 
 
 X    inna  - beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych powyżej (podać jaka np. osoba fizyczna 
prowadząca działalność rolniczą, spółka jawna) 
 

Indywidualne gospodarstwo rolne 

 
2. 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 2014 r. 
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, st. 1)* 

 X   mikroprzedsiębiorca       □   mały przedsiębiorca 

□   średni przedsiębiorca  □   przedsiębiorca nienależący do żadnej z powyższych kategorii 
3. Klasa PKD w związku, z którą beneficjent ubiega się o pomoc, określona zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2007 r. 
nr 251, poz. 1885 ze zm.): 
 

0 1   

………………………………………………………………. 
         / podpis/ 

* właściwe zaznaczyć X 
Podaje się klasę działalności, w związku, z którą beneficjent otrzymał pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej, podaje się klasę PKD tej 
działalności, która generuje największy przychód np.:   
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) 
kod 01.41 Chów i hodowla bydła mlecznego 
kod 01.46 Chów i hodowla świń 
kod 01.47 Chów i hodowla drobiu 
kod 01.19 Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 
kod 01.13 Uprawy warzyw 

 



 
 

Klauzula obowiązku informacyjnego 

 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej 
jako: „RODO” informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, przy ul. 
Wigury 14, NIP 732-11-00-134, REGON 000543568. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
pod adresem e-mail: iod@ug-ozorkow.pl. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w 

szczególności w celu: 
• prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości na podstawie ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; 
• prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie podatku rolnego na podstawie ustawy z dnia 15 

listopada 1984 r. o podatku rolnym; 
• prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie podatku leśnego na podstawie ustawy z dnia 30 

października 2002 r. o podatku leśnym; 
• prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie podatków lokalnych na podstawie ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; 
• prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie zwolnień i ulga w podatkach lokalnych na 

podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej. 

• wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO; 

4. Państwa dane osobowe będą udostępniane: 
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa; 

b) podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora oraz innym podmiotom 
współpracującym z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały 
zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głównie z przepisów obowiązującego prawa dotyczących 
archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego.  

6. Mają Państwo prawo do: 
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 
7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania jest 

wymogiem ustawowym lub dobrowolnym. 
8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany 

w myśl art. 20 RODO oraz nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej. 

    
 
 
 

                                                            ………………………………………………………………. 
       /data i  podpis/ 

 


	O Ś W I A D C Z E N I E

