
Zestawienie faktur do wniosku – I / II* tura ……….rok 

Pan/i/…………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania…………………………………………………………….. 

Lp. Data Nr faktury Ilość litrów 

 

Lp. Data Nr faktury Ilość 

litrów 

1.  
 

  17.    

2.    18.    

3.    19.    

4.    20.    

5.    21.    

6.    22.    

7.    23.    

8.    24.    

9.    25.    

10.    26.    

11.    27.    

12.    28.    

13.    29.    

14.    30.    

15.    31.    

16.    32.    

Razem litrów  

 

………………………. 
*) właściwe zakreślić                                                                                                                           czytelny podpis 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych   
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej 
TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA  

Administratorem jest Wójt Gminy Bulkowo (Gmina Bulkowo), ul. Szkolna 1, 09-454 
Bulkowo.  

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA  

Z administratorem można skontaktować się drogą mailową: gmina@bulkowo.pl  

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH  

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez email iod@bulkowo.pl, telefonicznie pod nr 24 265 20 13 lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można 
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  

Celem przetwarzania danych jest udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań 
podatkowych.  
Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych (RODO) w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1340 z późn. zm.). 

ODBIORCY DANYCH  
   

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy 
publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają 
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH  

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat, licząc od końca 
roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, chyba, że 
przepisy prawa przewidywać będą inny termin przechowywania danych.  

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, gdy zachodzą 
określone prawem okoliczności.  

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

ŹRÓDŁO POCHODZENIA 

DANYCH OSOBOWYCH  
Osoba, której dane dotyczą.  

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH  

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do przyznania zwrotu 
podatku akcyzowego.  

 



        Bulkowo,  dn. ………………….................. 

 

 

 

Oświadczenie dzierżawcy  

 
 

Ja niżej podpisany, ................................................................................................................................... 

zam.……………………………………………………………………………………………………….  

Oświadczam, że dzierżawię grunty rolne położone na terenie Gminy Bulkowo od Pana/i:   

1. ………………………………………………… zam. ……………….…………………………. 

o pow. użytków rolnych ……………………..ha, położonych w …………………........... 

działka nr ewid. …………………… na podstawie ustnej/pisemnej* umowy dzierżawy, 

zawartej w dniu………………………………… 

2. ………………………………………………… zam. ……………….…………………………. 

o pow. użytków rolnych ……………………..ha, położonych w …………………........... 

działka nr ewid. …………………… na podstawie ustnej/pisemnej* umowy dzierżawy, 

zawartej w dniu………………………………… 

3. ………………………………………………… zam. ……………….…………………………. 

o pow. użytków rolnych ……………………..ha, położonych w …………………........... 

działka nr ewid. …………………… na podstawie ustnej/pisemnej* umowy dzierżawy, 

zawartej w dniu………………………………… 

4. ………………………………………………… zam. ……………….…………………………. 

o pow. użytków rolnych ……………………..ha, położonych w …………………........... 

działka nr ewid. …………………… na podstawie ustnej/pisemnej* umowy dzierżawy, 

zawartej w dniu………………………………… 

 

Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.                      

 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 
 
 

………………………………….. 
                              /czytelny podpis/ 


