
 
 
            …………………………………...................................................................….……..                                                            
             (imię i nazwisko wnioskodawcy) 
           
            .……………………………….........................…..........................................….…… 
             (adres zamieszkania) 
 
             …………………………......................................................................……….….....       
             (PESEL) 
             .………………………..........................................….........................………...…..... 
             (NIP) 
 

           
           

 
OŚWIADCZENIE O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS 

 
 

W ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 
 

Oświadczam, iż w ciągu bieżącego roku podatkowego (stan na 01.07.2020 r.) oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych 
(niepotrzebne skreślić): 
                 
 nie uzyskałem/am pomocy de minimis w rolnictwie 
 
              uzyskałem/am pomoc de minimis w rolnictwie  w następującej wielkości* 
 
 (proszę wypełnić poniższą tabelkę w przypadku uzyskania pomocy de minimis)       
 

L.p. Podmiot udzielający 
pomocy 

Podstawa prawna otrzymanej 
pomocy Nr decyzji/zaświadczenia 

Dzień udzielenia 
pomocy (rok-
miesiąc-dzień) 

Wartość pomocy 
brutto 

w PLN 

      

      

      

      

      

ŁĄCZNIE:  

 
 
Łączna wartość de minimis: …………………………………..………………………………………………. 
 
WAŻNE: Do oświadczenia należy dołączyć kopie decyzji/zaświadczeń, które potwierdzają uzyskanie 
w/w pomocy. 
 
Oświadczam, że dane są zgodne ze stanem faktycznym. (Wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodne z 
Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, jakie Beneficjent Ostateczny otrzymał od podmiotów udzielających mu 
pomocy de minimis w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.) 
 

Świadom odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeksu Karnego oświadczam, że 
informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą. 
 Prawdziwość informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
    ……………………………………….                                           ……………………………….. 
                           (miejscowość, data)                                                                (podpis wnioskodawcy i współwłaściciela) 



 
 
* 1Pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352/1 z 24.12.2013) oznacza pomoc przyznaną temu 
samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z 
pomocą udzieloną na podstawie Wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie 
uwzględnia opodatkowania podatkiem dochodowym. Pułap ten stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis. Udzielenie pomocy 
de minimis musi być potwierdzone wydaniem zaświadczenia o jej udzieleniu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w 
sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie ze zm.) Zatem Beneficjent powinien wykazać w 
powyższym oświadczeniu każdą pomoc otrzymaną we wskazanym w oświadczeniu okresie, co do której Beneficjent otrzymał zaświadczenie 
potwierdzające udzielenie pomocy de minimis. 

 2Pomoc de minimis w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym) oznacza 
pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat 
podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie Wniosku nie przekroczy równowartości 20 000 euro. 

 
 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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) (Dz. Urz. UE L 119/1) informujemy, że administratorem Pani/a danych osobowych jest Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej 
adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Rynek 34. Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej 
Administratora: www.dabrowatar.pl w zakładce RODO. 
 
 
 

 

                                                                                        

http://www.dabrowatar.pl/

