
' oświadczenie osoby f|zvczn€i do wniosku o zwrot Dodatku qkc owego zawartegqljen'g
oleiu uapedowego wykorzvst!'rvanego do produkcii rolnei w 2019 r.

lmię i nazwisko producenta roln€go

PESEL.

Tel.

Forma prawnt beneficjenta pomoct')

przedsiębiorstwo państwowe

jednoosobowa spółka skarbu Parństwa

jednoosobowa sPółka j€dnostki Śamorządu t€r}tońalnego w rozumieniu przepisów usta\ł1 z dnia 20
grudnia 199ó r o gospodarce komunalnej (tj Dz. U' z 2\I'poz.82'7 ŻE zfi.)

spółka akcyjna albo spółka z oganiczoną odpowiedzialnością w stosunku do których Skań Państwa,
jednostka samorądu tery4orialne8o, przedsiębiontwo paJstwow€ lub jednoosobowa spółka skarbu
Palfutwa są podmiotami, które posiadaj ą uFawDienia takie, jak pżedsiębiorcy doninujący w rozumieliu
przepisów ustawy z dda 16 lutego 200? r o ochrcnie kontru.€ncji i konsumentów (tj Dz. u. z 20l'7r.
poz.229 zE ,nr.)

je.lnostka sektora finansów publicnych w roaunieniu przepisów ustawy z fuia 27 sieĘnia 2oo9 r. o
finansachpubticny€h (t.j Dz.U. 20l1r' poz.2077)

Ben€ficj ent pomocy nienależący do kat€gońi okeślonych kodem od l .A do 1 .E (podać j aka poniżj )
_ osoba fizyczna prowadąca indywidualne gospodarstwo roln€

wskazanie kat€gorii przedśiębiontwa' przy którego użyciu ben€ffcjent pornocy wykonuj€ dziala|ność w
rozumieniu ałącznika I do rozporądzetlił Komisj i (UE) tll702/2014 z dni^ 25 cŻerwca 2014n uznającego
niektóre kategorie pomocy w s€ktorach rolnym i leśnym oraz na obszracb łiejskich za zgodn€ z rynki€m
wewnętrznym wzastosoMtriu arL l07 i l08 Ttaktato o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz' Urz. UE L
193 z 01.07.2014, stn 1)

l) mikoprzedsiębjorshvo

2) małe prŻedsiębiorstwo

3) średnieprzedsiębiontwo

4) prz€dsiębiorctwo inie niż wskazane w pkt l'3



5. Klasa PKD - należy podilć klasę clziałalności (4 pierwsze znaki), w związku z któę beneficjent

otrzymał pomoc' okr€śloĘ zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dńa 24 grudna2007r' w

sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności @KD) (Dz.U. poz.1885, z 20o9l. poz. 489, z 2o7'1t.

po2.2440)

kod 0l.l l Uprawy zbóż , loślin sĘczkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeńem ryżu !
kod 01.50 Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) !
kod 0l.4l Chów i hodowla bydła mlecznego !
kod 01.46 Chów i hodowla świń !
kod 0l.47 Chów i hodowla drobiu !

oświadczun' ze ne ząrzestałern'lam prowadzenia działalności rolniczej rozumianej w myśl

ań. 2 ust. 2 ustau/y o podatku rolnym (tj. Dz-U- z20l7t ' 
poz.1892)-

''za 
działalność ro]nicą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w łm również Produkcję materiału siewnego,

szkółkarskicgo' hodowlanego oraz reprodŃcyjnegq produkcję warzywniczĄ roślin ozdobnych, g-2ybów uprawnych,
sadownictwą hodowlę i produkcję materidu zarodowego zwierąt, ptactwa i ołżdów ualtkotłych, produkcję zwierzłcą
typu przeńysłowego fermowego oraŻ chów i hodowlę ryb.''

Data i czytelny podpis


