…….…………… dn. ………………..

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a …………………....………...…………………………………
zamieszkały/a…………….......….………….…………………………………………
oświadczam, że prowadzę działalność rolniczą o której mowa w art. 2 ust 2 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333):
1. nie posiadam / posiadam* grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1892 z późniejszymi zmianami).
2. nie posiadam / posiadam* grunty gospodarstw rolnych zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1892 z
późniejszymi zmianami)

……………………………..
telefon kontaktowy

…………………………….
(data i czytelny podpis)

*niewłaściwe skreślić
Działalność rolnicza – rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję
materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą,
gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadowniczą
hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję
zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz hodowlę ryb słodkowodnych i pozostałych zwierząt
wodnych żywych, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i
ich grzybni, uprawy roślin „in vitro” fermową hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,
hodowlę dżdżownic, hodowlę entomofagów, hodowlę jedwabników, prowadzenie pasiek, oraz hodowlę i
chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym, oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i
łowieckiej, z wyjątkiem drewna egzotycznego (SWW: 4319)
Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.):
„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 od 6 miesięcy do lat 8”.
Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie działając w zakresie swoich uprawnień
uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119, str. 1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127,
str. 2), zwanego w skrócie „RODO”, informuję że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Korycin z siedzibą w Korycinie,
ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.
W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
za pośrednictwem: e-mail: iod@korycin.pl lub przesyłając korespondencję na adres: Inspektor
Ochrony Danych, ul. Knyszyńska 2A, 16 -140 Korycin.
Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z
dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa
oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku w którym
zakończała się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną
zniszczone za zgodą Archiwum Państwowego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo
do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem
możliwości rozpatrzenia sprawy. Podanie numeru telefonu, maila jest dobrowolne, celem
usprawnienia komunikacji w załatwieniu sprawy.
Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

…………………………….
(data i czytelny podpis)
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