
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  
w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis  

w rolnictwie lub rybołówstwie 

1. Informacje dotyczące wnioskodawcy 

Imię i nazwisko albo nazwa 

..................................................................................................................................... 

Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

2. Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) 
numer 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu artykułu 87 i 88 Traktatu 
(Ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej L 214 z 09.08.2008, strona 3) 

□ Mikroprzedsiębiorstwo 
□ Małe przedsiębiorstwo 
□ Średnie przedsiębiorstwo 
□ Inne 

 
3. Rodzaj prowadzonej działalności: 

□ działalność w rolnictwie 
□ w leśnictwie 
□ inna niż w leśnictwie 
□ działalność w rybołówstwie 

 
4. Klasa działalność, w związku, z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną, 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dziennik Ustaw z 2007 roku, numer 251, pozycja 
1885 z późniejszymi zmianami) …………………………………. 

 
5. Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość 

udzielonej pomocy publicznej, co, do której Komisja Europejska wydała decyzję o 
obowiązku zwrotu pomocy? 
□ tak 
□ nie 

 
 
 
 
 
 



6. Informacje dotyczące otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty 
kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie, których wnioskodawca ubiega się 
o pomoc 

 

Lp. 

Dzień 
udzielenia 
pomocy 

(1) 

Podstawa 
prawna 

udzielenia 
pomocy 

(2) 

Wartość 
otrzymanej 

pomocy 
(3) 

Forma 
pomocy 

(4) 

Przeznaczenie 
pomocy  

(5) 

1      

2      

3      

4      

Objaśnienia do punktu 6: 

1. Dzień udzielenia pomocy (kolumna 1) - dzień udzielenia pomocy w rozumieniu 
artykuł 2 punkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej, na przykład dzień wydania decyzji o udzieleniu 
pomocy lub podpisania umowy w sprawie przyznania pomocy. 
2. Podstawa prawna udzielenia pomocy (kolumna 2) - należy podać tytuł aktu, na 
podstawie, którego udzielona została pomoc, np. informacja ta jest zawarta w 
preambule decyzji lub umowie. 
3. Wartość otrzymanej pomocy (kolumna 3) - należy podać wartość brutto, (jako 
ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy 
publicznej udzielanej w różnych formach (Dziennik Ustaw z dnia 1 marca 2018 r., 
pozycja 461, z późniejszymi zmianami), np. określoną w decyzji lub umowie. 
4. Forma pomocy (kolumna 4) - należy określić formę otrzymanej pomocy, takich jak 
dotacji, refundacji części lub całości wydatków, zwolnienia lub umorzenia w podatkach 
lub opłatach, lub inne. 
5. Przeznaczenie pomocy (kolumna 5) - należy wskazać, czy koszty, które zostały 
objęte pomocą, dotyczą inwestycji w gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie, czy 
działalności bieżącej. 
 
Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji: 
 
Imię i nazwisko ……………………………………. 

Numer telefonu  ……………………………………. 

 
 

……………………………………. 
data i czytelny podpis 

  

 

 
 
 
 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17099047?cm=DOCUMENT#art(2)pkt(11)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17122549?cm=DOCUMENT


 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
o ochronie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane 

osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych 

osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ciechanów 

jest Prezydent Miasta Ciechanów, działający w imieniu Gminy Miejskiej Ciechanów (dane 

adresowe: 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, adres e-mail: iod@umciechanow.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, realizacji zawartych przez Administratora umów, na podstawie udzielonej przez 

Panią/Pana zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie 

stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ciechanów przetwarzają dane osobowe, dla 

których Administratorem jest Prezydent Miasta Ciechanów. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych  

w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w określonych przypadkach 

przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a 

w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie 

Pani/Pana dobrowolnej zgody.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych).   

10. Pani/Pana dane nie trafią do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.   

11. Szczegółowe informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących 

z tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce 

Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanow.pl/samorzad/Ochrona_Danych_Osobowych). 

Zapoznałem/-am się 

……………………………………  

(data i podpis) 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, str. 1) 

 

mailto:iod@umciechanow.pl
http://www.umciechanow.pl/samorzad/Ochrona_Danych_Osobowych

	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie

