
 

  

 

 

 
  

 ul. Jagiellońska 8 

 64-234 Przemęt 

 Tel. (65) 615 69 66 

 Fax. (65) 615 69 67 

 Mail. urzad@przemet.pl 

 Web. www.przemet.pl 

Godziny pracy Urzędu: 

 Poniedziałek – Piątek  7:30 – 15:30 

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta: 

 Poniedziałek – Piątek  7:30 – 17:00 

Dyżury wójta: Poniedziałek 9:00 – 13:00 oraz 16:00 – 18:00 

/po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/ 

Numer konta Gminy Przemęt: 

83 8669 0001 0042 0000 2000  0038  

Bank Spółdzielczy Wschowa o/ Przemęt 

Gmina Przemęt – NIP 923-16-51-446 

Gmina Przemęt - REGON 411050793 

 

  

 

WNIOSKODAWCA: (imię i nazwisko lub nazwa firmy/przedsiębiorcy) 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY (np. ulica, osiedle, miejscowość, kod pocztowy) 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI: (jeśli jest inny niż powyżej) 

 pieczęć wpływu 

ADRES E-MAIL (nie jest wymagany) 
 

 

TELEFON KONTAKTOWY (stacjonarny i/lub komórkowy, nie jest wymagany) znak sprawy (nadaje urzędnik) 

 

DRUK 
 

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 

ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO 

WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 

DO PROCEDURY 

bf.8 BF.VIII 

 

1) Forma prawna beneficjenta pomocy*  

  przedsiębiorstwo państwowe 

  jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

  jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 

1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 827 ze zm.) 

 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 2018r. poz. 798 ze zm.). 

 jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) 

 inna (podać jaka) np. osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą, spółka jawna 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Kategoria przedsiębiorstwa*  

 mikroprzedsiębiorca 

 mały przedsiębiorca 

 średni przedsiębiorca 

 przedsiębiorca nienależący do żadnej z powyższych kategorii (duże przedsiębiorstwo) 

  

 



 
 

 

 

 

 

3) Pesel/NIP 

     

……………………………………………………………………….. 

  

4) Identyfikator jednostki podziału terytorialnego  

 

………………………………………………………………………… 

5) Klasa PKD – należy podać klasę działalności (4 pierwsze znaki), w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc, 

określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251 poz. 1885 ze zm.) * 

 
 01.11 - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu; 
 01.41 - Chów i hodowla bydła mlecznego; 
 01.46 - Chów i hodowla świń; 
 01.47 - Chów i hodowla drobiu; 
 01.50 - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana). 

 inna ……………………………………………….. 
 

*właściwe zaznaczyć x 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. Wójt Gminy Przemęt jako 

Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt, podaje następujące informacje: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 

Przemęt, dane kontaktowe: urzad@przemet.pl, 65 549 60 71, 65 615 69 49. 

2) Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt jest Pani Liwia Sterna, tel. 65 615 69 64, adres e-mail: iod@przemet.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań gminy w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 

ust. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania 

danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne towarzyszące  przy realizacji zadań wynikających 

z przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.   

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  wymogiem ustawowym.  

10) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane 

procesowi profilowania. 

 

 

 

     .......................................................                                         ...................................................................   
                  (miejscowość, data )                                                                                               (podpis )                
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