
                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

  

 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, 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 
OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY O OTRZYMANIU/ 

NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS 

DO PROCEDURY 

op.2.2 OP.II 

 

Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.) 

oświadczam, 

że w ciągu bieżącego roku podatkowego (obrotowego) oraz dwóch poprzedzających go lat 

podatkowych (obrotowych) otrzymałem/am/ nie otrzymałem/am/*  pomocy  de minimis**/***          

          w wysokości ogółem:  

...........................................…..     zł, co stanowi   .............................................….      euro. 

      

W załączeniu**** : 

1) wykaz otrzymanej pomocy, 

lub 

2) zaświadczenia o udzielonej pomocy de mini mis  

_           __________ 
*    niepotrzebne skreślić 

**  pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 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 352/9 z 24.12.2013) oznacza pomoc przyznaną jednemu 

przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych 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. Wartość pomocy 

jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków oraz innych opłat, 

*** pomoc 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. UE 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 (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie 

uwzględnia potrąceń z tytułu podatków oraz innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel. 

***  w przypadku otrzymania pomocy de minimis proszę wybrać formę udokumentowania jej otrzymania. 
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WYKAZ OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS 

Lp. 

Podmiot 

udzielający 

pomocy 

Podstawa 

prawna 

otrzymanej 

pomocy 

Nr programu 

pomocowego, 

decyzji lub 

umowy 

Dzień 

udzielenia 

pomocy 

Wartość otrzymanej  

pomocy brutto  

w [PLN] w [EUR] 

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

       

       

 

 
      

 

 
      

 

 
      

Łączna wartość otrzymanej pomocy de minimis na dzień ubiegania  

się o pomoc  
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1.Administrator danych: Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt. 
2.Inspektor ochrony danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@przemet.pl, pod 
numerem tel. 728-706-901, 667-941-610 
3.Cele przetwarzania i podstawa prawna: 
1)przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe 
2) archiwizacja danych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 
związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
4. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia. 
6. Przysługujące Pani/Panu prawa: 
        a) Prawo żądania dostępu do danych 
        b) Prawo żądania sprostowania danych 
        c) Prawo żądania usunięcia danych 
        d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................                                             ……………………………….                      
                    (miejscowość, data )                                                                                                           (pieczątka, podpis)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 05.12.2022r. F-4 

 


