
Sochaczew, dnia.......................... 

............................................................... 
       Imię i nazwisko 

 

............................................................... 
                         Miejscowość, ulica, nr domu i lokalu 

 

.............................................................. 
Kod pocztowy i poczta 

 

.............................................................. 
             PESEL/NIP 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 
1. Prowadzę działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku  

rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 1256)2   
 

 na gruntach własnych o pow. ….………………ha       

 na gruntach dzierżawionych o pow. ….………………ha 

WYDZIERŻAWIAJĄCY …………………………………………………………… 

2. Posiadam (nie posiadam)*  grunty(-ów) gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej                

    w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (tekst jednolity   

    Dz. U. z 2019 r poz. 1256) 

3. Posiadam (nie posiadam) * grunty gospodarstw rolnych zajęte na prowadzenie działalności   

    gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r   

    o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 1256) 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

4. Forma prawna beneficjenta pomocy-należy zaznaczyć właściwy kod odpowiadający formie prawnej 

beneficjenta pomocy. 

 
Wyszczególnienie Kod 

 

 

Przedsiębiorstwo państwowe 1.A  

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 1.B  

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z 

dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 5723, z 

późn. zm.) 

1.C  

Spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 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 2015 r. 

poz. 184, z późn. zm.) 

1.D  

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 

1.E  

Beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.E 

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA INDYWIDUALNE 

GOSPODRSTWO ROLNE 

2  

 



2. Wskazanie kategorii przedsiębiorstwa, przy którego użyciu beneficjent pomocy wykonuje działalność w rozumieniu 

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy 

w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, st. 1)-należy zaznaczyć odpowiedni kod.  

 

Wyszczególnienie Kod  

Mikroprzedsiębiorstwo 0  

Małe przedsiębiorstwo 1  

Średnie przedsiębiorstwo 2  

Przedsiębiorstwo nienależące do żadnej z powyższych kategorii 3  

 

3. Klasa PKD - należy zaznaczyć klasę działalności (4 pierwsze znaki), określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. poz. 1885 oraz z 2009 r. poz. 489). 

Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje 

największy przychód.  

 

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych, z wyłączeniem ryżu 01.11  

Uprawa warzyw, włączając melony  

oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych 

01.13  

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.19  

Uprawa drzew i krzewów ziarnkowych i pestkowych 01.24  

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów 01.25  

Chów i hodowla bydła mlecznego 01.41  

Chów i hodowla świń 01.46  

Chów i hodowla drobiu 01.47  

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt 01.50  

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinna 01.61  

Inne 
…… 

 

 

 

 
……………………………………………………… 
data i podpis(-y)y osoby(-ób) składającej(-ych) oświadczenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 


