
  
 Załącznik nr 5   do Zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice" 
na rok 2020 

 

OŚWIADCZENIE 

  

 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej art.233 §1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2019 r., poz.1950 z 

późn.zm.) za fałszywe zeznanie oświadczam, iż 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 

I. * NIE PROWADZĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM DZIAŁALNOŚCI W 

ZAKRESIE ROLNICTWA LUB RYBOŁÓWSTWA, w odniesieniu do nieruchomości związanych z 

przedsięwzięciem pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice”  
na rok 2020   
 

II. * PROWADZĘ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W TYM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE 

ROLNICTWA LUB RYBOŁÓWSTWA, w odniesieniu do nieruchomości związanych z 

przedsięwzięciem pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice”  
na rok 2020   

 
 

W PRZYPADKU, GDY WNIOSKODAWCA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ, W TYM DZIAŁANOŚĆ W ZAKRESIE ROLNICTWA LUB 

RYBOŁÓWSTWA, PROSZĘ WSKAZAĆ: 

 

- rodzaj prowadzonej działalności ………………………………………………………………… 

 

- opis rodzaju i przeznaczenia budynku będącego przedmiotem zgłoszenia 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….  

 

PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ, W TYM DZIAŁANOŚC W 

ZAKRESIE ROLNICTWA LUB RYBOŁÓSTWA, JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ WRAZ Z 

WNIOSKIEM (ZGŁOSZENIE) 

 

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 

otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach podatkowych, albo 

oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie,   

- informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz.  311, z późn. 

zm. ) albo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 

podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810).  

 

Formularze stanowiące załączniki do powyższych rozporządzeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Sieroszewice.  
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III. Oświadczenie, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym, jednocześnie 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją podmiotowego 

programu, w tym przekazanie moich danych osobowych podmiotom współuczestniczących w realizacji 

programu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U .z 2019 r.,poz. 1781 z późn.zm.). 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. ……………………………….. 

(miejscowość i data)  (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Uwagi 

1) Łączna kwota otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie w ciągu bieżącego roku oraz dwóch 

poprzedzających lat podatkowych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 

rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str.9 z późn. zm.) nie może przekroczyć 20 000 EUR. 

 

2) Łączna kwota otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie w ciągu bieżącego roku oraz dwóch 

poprzedzających lat podatkowych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  

(Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str.1) nie może przekroczyć 200 000 EUR. 

 

3) Łączna kwota otrzymanej pomocy de minimis w rybołówstwie w ciągu bieżącego roku oraz dwóch 

poprzedzających lat podatkowych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z dnia 28.06.2014, str.45) nie może przekroczyć 30 000 EUR. 

 

4) Złożenie informacji niezgodnych z prawdą może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy 

publicznej z konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawie 

dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.). 

 

 

 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 z późn.zm.) kto, składając zeznanie 

mając służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postepowaniu prowadzonym na postawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 

 

 
*- należy zakreślić właściwą odpowiedź 



 
 
 

  

 

 


