
 
 
 

 
 

 

  

 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 – 15:30 
Dyżury wójta: Poniedziałek 14:00 – 16:00  
/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/ 

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, miejscowość, kod pocztowy) 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI: (jeśli jest inny niż powyżej) 

 pieczęć wpływu 

ADRES E-MAIL (nie jest wymagany) 
 

 

TELEFON KONTAKTOWY (nie jest wymagany) znak sprawy (nadaje urzędnik) 

 

DRUK 
O Ś W I A D C Z E N I E  DOTYCZĄCE ROLNIKÓW 

POSIADAJĄCYCH PRZYCZEPY, NACZEPY 
WYKORZYSTYWANE WYŁĄCZNIE DO 

DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

DO 
PROCEDURY 

fp.7 FP.VII 

 

Ja niżej podpisana/y zgodnie z: 

 art. 180 § 1, § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;  

 art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;  

 art. 17a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;  

oświadczam, że jestem właścicielem*/użytkownikiem* przyczep/y/*, naczep/y/*, wg 

poniższego zestawienia, które związane są wyłącznie z działalnością rolniczą. Jednocześnie 

oświadczam, że jestem podatnikiem podatku rolnego - posiadam gospodarstwo rolne 

o powierzchni  …………,... ha. Powyższe oświadczenia dotyczą roku………………….. 

Lp. 
Nr 

rejestracyjny 
Marka pojazdu 

DMC 
pojazdu 

w 
tonach 

DMC 
zespołu 

pojazdów 
w tonach 

Liczba 
osi 

Rodzaj 
zawieszenia 

Data 
zwolnienia 

od  

Data 
zwolnienia 

do  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         
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7.         

8.         

9.         

10.         

* niepotrzebne skreślić 
 

W przypadku zmiany sposobu wykorzystania poniższych przyczep/naczep do innych 

celów innych niż rolnicze lub zmiany powierzchni posiadanych gruntów rolnych do 

powierzchni nie stanowiącej gospodarstwa rolnego zobowiązuję się poinformować organ 

podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany poprzez złożenie deklaracji na 

podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A. 

 
 
1. Administrator Pani/Pana danych: 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. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod 

adresem: iod@przemet.pl oraz nr telefonów: 728706901, 667941610 
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna: 

 Przyjęcie Oświadczenia dotyczącego rolników posiadających przyczepy, naczepy wykorzystywane wyłącznie do 
działalności rolniczej -  art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO w zw. z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych;  

 Archiwizacja danych -  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach. 

4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 10 lat. 
5. Odbiorcami danych: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia. 
6.  Przysługujące Pani/Panu prawa:       

 Prawo żądania dostępu do danych 
  Prawo żądania sprostowania danych 
  Prawo żądania usunięcia danych 
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 

Warszawa. 
7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia oświadczenia. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia oświadczenia. 
8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.         
 

                                 ……………………………………………… 
                                                                                               (Data i podpis) 
 
Data aktualizacji: 01.12.2022 r. F-6 
 


