
 





Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
dalej również „RODO”), informujemy, że: 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 
 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta   w Miechowie 
reprezentowany przez  Burmistrza  

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów  
Adres e-mail: gmina@miechow.eu 
Numer telefonu: 41 383 00 40 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 
iod@ugim.miechow.eu lub pisemnie na adres Administratora. 

CELE 
PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotu podatku akcyzowego , jak również w celu 
realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz 
ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019r. poz. 2188 ze zm.), oraz ustawy z dnia 
14.06.1960 r KPA (Dz.U. z 2021.735 t.j.) 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 
będzie brakiem realizacji powyższego celu.  

ODBIORCY DANYCH 

 

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisów archiwalnych. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz 
uzupełnienie niekompletnych danych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 

PRZETWARZANIE DO 
PAŃSTWA 

TRZECIEGO  

Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

ZAUTOMATYZOWANE 
PRZETWARZANIE 

ORAZ PROFILOWANIE  

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu. 

                 
 

                             .................................. 
              (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 



Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej  –  zestawienie faktur  

Lp. Data zakupu oleju Numer faktury Ilość paliwa (w litrach) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

 Razem:  

          
          ............................ 
                      Podpis wnioskodawcy  

 



 

Miechów, dnia ................................ roku 

Imię i nazwisko / Nazwa: ........................................................... 

…………………………………………………………………. 

Adres: ......................................................................................... 

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

…………………………………………………………………. 

PESEL…………………………………………………………. 

NIP…………………………………………………………….. 

Nr gospodarstwa rolnego............................................................ 

        Burmistrz 

Gminy i Miasta Miechów 

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 2020 poz.19 t.j), oświadczam co następuje: 

1) Forma prawna beneficjenta pomocy 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 2017 r., 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

184, z późn. zm.) 

    

    

    

    Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) 
    

    Inna - beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych powyżej - (podać jaka)       

                                 

      

                                 

 



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, str. 1) 2)  

    mikroprzedsiębiorstwo                       

                                 

    małe przedsiębiorstwo                       

                                 

    średnie przedsiębiorstwo                       

                                 

    przedsiębiorstwo nienależące do żadnej z powyższych kategorii              

                               

3) 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 oraz z 2009 r. poz. 489) 2) 

                               

 

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

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

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

 

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

            data i podpis/y osoby/ób składającej/ych  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 znakiem X. 
2 Podaje się klasę działalności, w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc - 4 pierwsze znaki. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej 

działalności, podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód, np.  
01.11 - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu; 
01.41 - Chów i hodowla bydła mlecznego; 
01.46 - Chów i hodowla świń; 
01.47 - Chów i hodowla drobiu; 
01.50 - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana). 
 

 

 

 

 

       

  

 



           Miechów, dnia ......................................... roku 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DZIERŻAWCY 

 
 

Ja niżej podpisany:........................................................................................................................................... 

 

zamieszkały:....................................................................................................................................................... 

 

oświadczam, że dzierżawię grunty od: 

 

 

L.p. Imię i nazwisko, adres zamieszkania  Powierzchnia gruntów 
dzierżawionych (ha) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 RAZEM  

 

 

Oświadczam, że właściciel ww. gruntów nie występuje z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

 

 

 

 

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

          podpis dzierżawcy 


