Krzywiń, dnia …………………………
………………………………………………………..
Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy
…………………………………………………………
miejsce zamieszkania lub adres siedziby
………………………………………………………….

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń
ul. Rynek 1
64-010 Krzywiń

OŚWIADCZENIE
Pouczony /- a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 ( ‘‘Kto składając zeznanie mające służyć
za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”)
oświadczam, iż ubiegam się o pomoc publiczną związaną ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1340
oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247 ) w związku z działalnością 1):

PKD 01.11.Z

uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu.

PKD 01.13.Z

uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych.

PKD 01.24.Z

uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.

PKD 01.25.Z

uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów.

PKD 01.41.Z

chów i hodowla bydła mlecznego.

PKD 01.46.Z

chów i hodowla świń.

PKD 01.47.Z

chów i hodowla drobiu

PKD 01.50.Z

uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt ( działalność mieszana)

Inna2) …………………………………………………………………………………………………………
…………………PKD………………………………………………………………………………………..

………………………………………………...
data i podpis/y osoby/ób składającej/cych oświadczenie
1)

Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X.

2)

Proszę wskazać jedną wiodąca działalność.

Krzywiń, dnia …………………………
………………………………………………………..
Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy
…………………………………………………………
miejsce zamieszkania lub adres siedziby
………………………………………………………….

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń
ul. Rynek 1
64-010 Krzywiń

OŚWIADCZENIE
Pouczony /- a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 ( ‘‘Kto składając zeznanie mające służyć
za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”)
oświadczam, iż ubiegam się o pomoc publiczną związaną ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1340
oraz z 2018r. poz. 2244 i 2247) jako beneficjent o formie prawnej 1):
Przedsiębiorstwo państwowe
Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o
gospodarce komunalnej ( t .j. Dz. U. z 2017r., poz.827)
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 ( tekst jednolity .Dz.U. z 2018 r.,
poz. 798, z późn. zm.)
Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.)
Inna - beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych powyżej
……………………………………………………..
data i podpis/y osoby/ób składającej/cych oświadczenie

1)

Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X.

