Aleksandrów, dnia ..... luty 2017 r.

.................................................
.................................................
.................................................
(imię i nazwisko oraz dane adresowe producenta rolnego)

Wójt Gminy Aleksandrów
Oświadczenie
Na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oświadczam, że jestem
właścicielem ............ ha użytków rolnych znajdujących się w Gminie ............................
W związku z powyższym jestem posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów
ustawy o podatku rolnym. W konsekwencji na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca
2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 t. j.) mam prawo ubiegać się o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok
2017 w związku z gruntem o powierzchni …....... ha znajdującym się na terenie Gminy
Aleksandrów.
Oświadczam, że:
1. znane są mi skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 233 § 1 ustawy
z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);
2. znane są mi zasady przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego.

..............................
imię i nazwisko

Aleksandrów, dnia ..... luty 2017 r.

.................................................
.................................................
.................................................
(imię i nazwisko oraz dane adresowe producenta rolnego)

Wójt Gminy Aleksandrów
Oświadczenie
Na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oświadczam, iż na dzień 01 luty 2017
r. byłem/łam
właścicielem, dzierżawcą, posiadaczem* ............ ha użytków rolnych
znajdujących się w Gminie Aleksandrów.
W związku z powyższym jestem posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów
ustawy o podatku rolnym.
W konsekwencji na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z
2015 r. poz. 1340 t. j.) mam prawo ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie:
- od 01 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Ponadto o ś w i a d c z a m, że:
1. posiadam (nie posiadam)* grunty o pow. .......... ha UR, na których zaprzestano produkcji
rolnej w rozumieniu art. 12 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.
U. z 2013 r., poz. 1381);
2. posiadam (nie posiadam)* grunty o pow. .......... ha UR zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381).

........................................................
(imię i nazwisko producenta rolnego)

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że:
1) znane są mi skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 233 § 1 ustawy
z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);
2) znane są mi zasady przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego.

........................................................
(imię i nazwisko producenta rolnego)

Aleksandrów, dnia .... luty 2017 r.

Wójt Gminy Aleksandrów

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a ................................................................................................
zam ...........................................................................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym ….................. świadomy/a odpowiedzialności karnej
z art. 233 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553 z późn. zm.) za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy

o ś w i a d c z a m,

że:
–

jestem użytkownikiem oraz płatnikiem podatku rolnego gruntów o powierzchni
............. ha użytków rolnych położonych w miejscowości .......................................,
gmina Aleksandrów od ............ roku figurujących w ewidencji gruntów
i budynków na Pana/nią ......................................

..........................................
(podpis składającego oświadczenie)

ADNOTACJE URZĘDU GMINY W ALEKSANDROWIE (referat podatkowy)
Według ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla gminy Aleksandrów na dzień
01 luty 2017 r. Pan/i ............................................................ był/a w posiadaniu użytków
rolnych o powierzchni ........... ha
Aleksandrów, dnia ...... luty 2017 r.

Aleksandrów, dnia ...... luty 2017 r.

Wójt Gminy Aleksandrów

Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a ..............................................................................................
zam. .........................................................................................................................................
o ś w i a d c z a m, że prowadzę działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm).
...................................................................
( imię i nazwisko producenta rolnego)

Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału
siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywną, roślin ozdobnych,
grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcje materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów
użytkowych, produkcje zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowle ryb.

ADNOTACJE URZĘDU GMINY W ALEKSANDROWIE (referat podatkowy)
Według stanu na dzień 01 luty 2017 r. producent rolny Pan/i .......................................
zam. ........................................................... był/a w posiadaniu lub w współposiadaniu
powierzchni użytków rolnych ........... ha określonych w ewidencji gruntów i budynków.

Aleksandrów, dnia ...... luty 2017 r .

