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Załącznik do wniosku o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Bedlno mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie 

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS W 

ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE  - informacje dodatkowe 

 

Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy 

 

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

Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy 

 

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

 

OŚWIADCZENIE O UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE ORAZ INNYCH POMOCACH O CHARAKTERZE POMOCY 

DE MINIMIS (Producent rolny jest zobowiązany przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, lub pomocy de minimis w rybołówstwie lub innej 

pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych) albo złożyć poniższe oświadczenie): 

 

Oświadczam, że w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat podatkowych (obrotowych) go poprzedzających:1) 

□ nie otrzymałem pomocy w ramach pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz innej pomocy de minimis; 

□ otrzymałem pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub inną pomoc de minimis w następującej wielkości: 

Lp. 

Organ 

udzielający 

pomocy 

Podstawa prawna otrzymanej 

pomocy 

Dzień udzielenia 

pomocy (dd-mm-rr) 
Forma i przeznaczenie 

pomocy 

Wartość pomocy brutto 

PLN EURO 

1 2 3 4 5 6 7 

pomoc de minimis w rolnictwie 

1 

      

2 

      

3 

      

4 
      

5 
      

6 
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pomoc de minimis w rybołówstwie 

1 
      

inna pomoc de minimis 

1 
      

 
RAZEM : 

  

1. Całkowita kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), 

przy czym jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 20 000 euro należy odnieść do „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 

2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w 

sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.). 

2. W przypadku współmałżonków posiadających wspólność majątkową lub osób mających ten sam numer identyfikacyjny producenta rolnego, wnioskodawca jest zobowiązany do 

umieszczenia informacji o otrzymanej pomocy de minimis przez współmałżonka/ współposiadacza w okresie 3 lat podatkowych (obrotowych). 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KATEGORII PROWADZONEGO GOSPODARSTWA (przedsiębiorstwa) 1) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz. U. z 2017 r. poz. 120, z późn. 

zm.) 

Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo, które w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 

2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1) spełnia 

kryterium: 

□ mikroprzedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 

mln euro, 

□ 
małego przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 

10 mln euro, 

□ 
średniego przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub którego 

całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro, 

□ przedsiębiorstwa nienależącego do żadnej z powyższych kategorii. 

 

Powyższe oświadczenie o spełnianiu kryteriów mikroprzedsiębiorstwa oraz małego i średniego przedsiębiorstwa zostało złożone w szczególności po 

zapoznaniu się z przepisami załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 oraz po uprzednim stwierdzeniu, że moje gospodarstwo jest 1): 

 

□ przedsiębiorstwem samodzielnym                □ przedsiębiorstwem partnerskim                         □ przedsiębiorstwem powiązanym 
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przy czym, w przypadku przedsiębiorstwa partnerskiego/przedsiębiorstwa powiązanego wielkość zatrudniania, rocznego obrotu, całkowitego bilansu rocznego 

została określona po uprzednim zsumowaniu zatrudnienia, rocznego obrotu lub całkowitego bilansu rocznego na podstawie danych z niniejszego 

przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa partnerskiego /przedsiębiorstwa związanego zgodnie z zasadami określonymi w w/w załączniku I do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 702/2014. 

 

INFORMACJA O RODZAJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Podmiot ubiegający się o pomoc jest przedsiębiorstwem, które 1): 

□ prowadzi działalność wyłącznie w sektorze produkcji rolnej, 

□ prowadzi działalność wyłącznie w sektorze (sektorach) innych niż produkcja rolna i innych niż drogowy transport towarów, 

□ prowadzi działalność zarówno w sektorze produkcji rolnej, jak i w sektorze (sektorach) innych niż produkcja rolna oraz innych niż drogowy transport 

towarów i posiada / zapewni od dnia przyznania pomocy rozdzielność rachunkową działalności w sektorze produkcji rolnej i pozostałej działalności, 

□ prowadzi działalności w sektorze drogowego transportu towarów oraz w sektorze produkcji rolnej lub pozostałych sektorach innych niż produkcja rolna i 

posiada / zobowiązuje się, że zapewni od dnia przyznania pomocy rozdzielność rachunkową działalności w sektorze, którego dotyczy pomoc de minimis do 

wnioskowanej pomocy i pozostałej działalności. 

 
UWAGA: rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu 

przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 

września 1994 r.o rachunkowości (Dz. U.z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów. 

 

KLASA PKD - należy podać klasę działalności (4 pierwsze znaki), w związku z którą beneficjent otrzymał/wnioskuje o  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)  np. 01.11. - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na 

nasiona, z wyłączeniem ryżu; 01.19 - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie; 01.24 - Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych;  01.50  - Uprawy rolne połączone z 

chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana 

 

    

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PRAWNEJ WNIOSKODAWCY zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie 

sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz. U. 2017 r. poz. 120, z późn. zm.) 

 

Oświadczam, że posiadam następującą formę prawną 1): 

1) □ Przedsiębiorstwo państwowe, 

2) □ Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, 

3) □ Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 
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r. poz. 679), 

4) □ Spółka akcyjna albo spółka z o.o., 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 ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), 

5) □ Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 

6) □ Wnioskodawca nienależący do kategorii określonych w pkt 1-5. 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘTYM ROKU PODATKOWYM/OBROTOWYM 

Oświadczam, że za rok podatkowy (obrotowy) przyjmuję1): 

□ rok kalendarzowy 

□ inny okres, obejmujący 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, trwający od (dzień i miesiąc) ………………..  do (dzień i miesiąc)  ……..…….. 

  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

Oświadczam, że1): 

□ nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z innymi podmiotami; 

□ jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z innymi podmiotami - w przypadku zaznaczenia, należy dołączyć dokumenty wskazujące powiązania (np. umowę spółki, statut, akt 

założycielski) oraz wpisać informacje o pomocy de minimis uzyskanej przez powiązane podmioty. 
 

 

 

 

 

          ……………………………………...                                                                                                         ....…………......……......................... 
                  Miejscowość,  data                                                                                                                                                                                          Czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

 
1) – właściwe zaznaczyć znakiem X 


