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Podstawa prawua:

T^in sWadania wnipsJd: od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego; od'dnia 1 sieipnia do dnia 31 sietpnia.Miejscc akladama wniosku: ^ wJaiciwy ze wzgledu na miejscc poloienfa gnmtdw b^d^cych w posiadaniu lub
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U2. JVazwisko/Nazwa pelna

03. Pierwsze
Nazwa shvcona

04. Drugieimi^
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06. PESEL****
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07. Numer dawodit osohistego****
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07a. Wydamprze:

08. Inny dokumentpotwierdiajqcy toisamoic (rodzaj, nimer dokumentu)*

08a. Jfydamprrez

09. Ntimerw Krajowym Rejestrze Sqdowym (wprzypadku gdyproducent rolny
podlega wpisowi do lego rejesfit)
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10. Panstwo

13. Gmina

17. Miejscowosc

11. Wojewodztwo

14. Ulica

IS. Kodpocztom

12. Powiat
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19. Poczta
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20. Liczba zalqcznikow*

•  Z^naczyc^wprzypadku wniosku o zwrot podatku za ohes od dnia 1 sierpnia do dnia 3J stycz)iia.
** Zawfflc^c wprzypadku wniosku o zwrotpodatku za oki'es od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca.••• Podajq te^dmioty, ktoresq obowicpane posiadac NIP na podstameprzepisow iistawy z dnia ISpazdziemika ]995r.

oz^adachewidencjiitdentyfikacjipodatnik6wiplatnikdw(Dz. U.z20]2r.poz. 1314orazz2013 r. poz. 2).•••• Podac numer PESEL albo numer dowodii osobisiego albo rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzajqceeo tozsamos6
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1)

2)
(imi? i nazwisko) (data i podpis)

3)
(imi; i nazwisko) (data i podpis)

4)
(imiq i nazwisko) (data i podpis)

5)

(imi^ i nazwisko) (data i podpis)

6)

(imiq i nazwisko) (data i podpis)

(imiq i nazwisko) (data i podpis)
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c;^.*s' rr:

Oswiadczam, ze;
1) znane mi s^ skatki sldadania faiszywycb olwiadczei wynikaj^ce z art. 297 § 1 Kodeksu kamego;
2) znane mi s^ zasady pizyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju oap^dowego wykorzystywanego do

produkcj: rolnej. •v'l''k'

25. Data ipodpis wnioskodawc}>

%

data wypelnienia wniosku
(dzien - miesi^c - rok) Chelny podpis wnioskodawcy 205

Wypelnic wpnypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowiq^przedmiol wspolposiadania (nie dotyczy v/spobixdiionkow).
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Imi^ i nazwisko.

ZESTAWIENIE FAKTUR DO ZWROTU AKCYZY ZA PALIWO

Lp. Data zakupu paliwa Numer faktury Ilosc litrow
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Dziennik Ustaw Nr254 - 17589 -
Poz, 1704

Zalgcznlfe do rozpoi?qdzenfa Rady Mlnlstrow
z dnia 16 gradnia 20101. (ppz. 17C4J

wzdfi

Formularz informacji przedstawlaiaycli pr^ laMegamu sig o pomoc w rolnicfiyie liiib
rj^boJoTVstwie inn^ mz pomoc de mfmimk -w rolmctpde lub ryboldTPStwie

A. Informacje dofycz^ce yvnioskodawcy

1) Iini§ 1 naz^visko albo nazwa

2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

3)

WielkoSc wnioskodawcy, zgodnie z zal^cznildem I do rozporz^dzenia Komisji (WE)
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 n iiznaj^cego niektdrerodzaje pomocyza zgodne ze
wspdinym lynkiem w zastosowaniu art, .87 i 88 Traktatu (ogolnego rozporz^dzenia
w sprawie "wyi^czen blokowycb) (Dz. Urz. HE L 214 z 09.0.8.2G08, str. 3)

!) mifcroprzedsi^biorstwo

2) male pizedsi^biorstwo

3) srednie przedsigbiorstwo

4) przedsi^bior^wo inne niz: wskazane w pkt 1—3

B- Informacje o rodzaju prowadzoisej dzSalailno^ci gospodarczej, w zwiqzku z k46r^
wnioskodawca ubiega si^ o pomoc

Rodz^* prowadzonej dziaialno^ci:^

0 dzialalnoscwrolnictwie:

□ wle^nictwie

n inna niz; w lesnictwie

□ dziaJalno^c wryboiowstwie



Dziennlfc Ustaw Nr254
- 17590 - Poz. 1704

C Czy na wnioskodaivcy ci'^zy
udzielonej pomocy publicznej, co
0 obowiqzkii zvsTotD pomocy?^'

zwrotn fcw'ofy 5^anowi^cej rownowartoic
]ict6ffej Kooiisja Enropejska Tiyda/a decyzjf

Ofak □nie

fcwJ^ukce''Vd^TbTeH otn^inanej pomocy preeznaczonej na te same koszfyopoinoc . ^ fia pokiyde kfdtych wnioskodawca ubiega sif
T  I Dzie^ udzielenfa 1 ^^'^stawaprawna j Warfosc '

pomocy ' uiJzielenia otizymaaej

J
pomocy pomocy

Forma
pomocy

Przeznaczeaie
pomocy

I  .3

3.
4.

Ofajainienia:
l.Dzien iidzielenia pDnwcy ftnl _ (jgien udzie/enta pomocy w rozumieniu art. 2 pkt II usfawy z dnia

30 kwietnia2004 r. o postepowenia spmwaeh dofyczicyob pp^cy pablfcaaej. „p. dzien ^dania da™i
0 udzielenm pomocy lub podpisanta umowy w sprawie pi^nania pomocy. •

2.Po^|awapm«a,a .,,drfpWapn.nnvf,-a|o^ _ pod^^vria fcto^go adaiate
zosfalapomoc, np. infomiacjatajestzawarta wpreambule decyzji lub imowie,

3. Wartadd otravmandj pnmn.v firol 7.) - oala^ podad ™rtoSd bmlto flafco etwiwalam dotecji brutto obfeony
zgodnia 2 rozporatdzaniam Rady Minktrdw z dnia II sierpnia 2004 r. „ sprame szczagdiowago aposoba
obbazama waitoat, prnnoay pnbiiaznaj ndzielanaj w rdinyab fonnaab (Dz. U. Nr 194. poz 1983, zpdzn.
zni.)), np. okreilofl^ w decygj lub Lfliowie.

4.Fom.a ipon.aav(bol 4i- nale^ otolid form? olnymanej pomoay, fj. dotaaji, refundaaji ozjaai Inb aatodai
wydaftdw, zwolnienia lub umorzem'a w podatlcach lub opfafach, Jub inne.

5.P^eznaozeniepnmor.vriroM)-nala^ wakazad. ozykoazfy, ktdrazasfalyobjstapomoa,. do^cz, inwaatycji
w fiospodarstwie rolnym lub w lyfaoldwstwie. czy dzialalnoici blez^cej,

Dane osoby upowa&iionej do przedstawienfa infbrmacj

imi^ / nazwisko nrtelefoau data i podpis

Zaznacg'c wlasciw^ po^cj? znakiem X.



W6jtGimnyWielgie Wialgie, dnia 2018 r,
ul. Starowiejska 8

87-603 Wielgie

Pan®

ZAWIADOMIENIE

W6jt Gminy Wielgie dzialaj^c napodstawie art. 10 z dniaH czerwca I960 r. Kodeks
post?powaiiia administracxjnego (tekst jedn. Dz.U; z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami) w zwi^ z
prowadzon^ spraw^ wszcz^cia na wniosek wyzej wymienionego, o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie olejuiiap?dowego wykorzystywanego do produkcjiiDlnej,

zawiadamia;

o mozIiwaSd wypowiedzenia si?, co do zebranych dowoddw i maferiaidw oraz zioionego
wniosku w przedmiotowej sprawie w termime 7 dni.

Wyznaczony teimin liczy si? od nast?pnego dnia po ̂ozeniu wniosku o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju nap?dowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Akta sprawy s^ dost?pne w siedzibie tut. organu, przy ul. Starowiejskiej 8 w Wielgiem, pokoj nr 2
inrS.

(podpis)



Klaiizula infonmcyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony os6b fî cznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuj^, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wielgie z siedzib^ w Wielgiem, ul. Starowiejska 8,
ktdrej organem wykonawczym jest W6jt Gminy Wielgie

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Gminie Wielgie: e-mail: iod@wielgie.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^d^ na podstawie Art. 6 ust .1 lit. c, stosownie do ustawy z dnia 10

marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap?dowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej oraz Rozporz^dzenia Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie
wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap?dowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej wytgcznie w celu:
- wydania decyzji na zwrot.podatku akcyzowego

4. W zwi^ku z przetwarzaniem danych w celach, o kt6rych mowa powyzej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog^
bye:
•  organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub dzialajqce na zlecenie organdw wladzy

publicznej, w zakresie i w celach, ktdre wynikaj^ z przepis6w powszechnie obowiqzujqcego prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane b^d^ przez okres wynikaj^cy z regulacji prawnych. Kryteria okresu

przechowywania ustala si? w oparciu o klasyfikacje i kwaliflkacj? dokumentacji w jednolitym rzeczowym
wykazie akt.

6. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przyshigujg Pani/Panu nast?puj^ce prawa:
•  dost?pu do tresci danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych, o ktorym mowa w art. 15 RODO;

•  sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

•  usuni?cia danych, o ktdrym mowa w art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;
w pozostalych przypadkach, w kt6rych Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie
przepisow prawa, dane mog^ byd usuni?te po zakohczeniu okresu archiwizacji;

•  igdania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, o ktorym mowa w art. 18 RODO
z zastrzezeniem przypadkbw, o ktdrych mowa art. 18 ust. 2 ;

•  prawo do przenoszenia danych - o ktdrym mowa w art. 20 RODO dotyc^ danych przetwarzanych
na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie umowy oraz w przypadku gdy przetwarzanie odbywa
si? w spos6b zautomatyzowany;

•  wniesienia sprzeciw'u wobec przetwarzanych danych, o ktorym mowa w art. 21 RODO,
z zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkdw, w ktorych Administrator posiada uprawnienie do
przetwarzania danych na podstawie przepis6w prawa.

7. W pn^padku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si? na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysluguje Pani/Panu prawo do cofni?cia tej zgody w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnoid z prawem przetwarzania, ktdrego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku powzi?cia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych, przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz?du Ochrony Danych
Osobowych

9. Podanie przez Pani^/Pana danych osobowych jest:
• obowi^zkowe, w sytuacji, gdy przeslank? przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub
zawarta mi?dzy stronami umowa.
• dobrowolne, je^eli odbywa si? na podstawie Pani/Pana zgody .
Konsekwencjq niepodania danych mo2e byd brak mo:zliwo^6 reallzacji czynnosci urz?dowych

10. Pani/Pana dane osobowe nie b?d4 przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym r6wnie2 w formie
profilowania.

11. Pani/Pana dane osobowe mogg byd przekazywane do pahstw trzecich i organizacji mi?dzynarodowych jedynie
na podstawie przepisow prawa krajowego, umdw mi?dzynarodowych i obowi^zujqcych konwencji.


