
 Koźmin Wielkopolski, dnia .................................... 

 

 

Załącznik do formularza informacji  przedstawianych przy ubieganiu się                        

o pomoc w rolnictwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie 

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

 

 

1. Imię i nazwisko, nazwa: ….............................................................................................................. 

 

2. Adres: …............................................................................................................................................ 

 

3. NIP:             

 

4. Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.                     

w sprawie Polskiej  klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)1: 
 

          

 

5. Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania lub siedzibę2: 
 

          

 

 

 

 

 

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

                                                              nr telefonu                                                      data i podpis                                                                                  

 

 

 

                                                 
1

  Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, 

podaje się klasę PKD tej  działalności, która generuje największy przychód. 
2 Wpisuje się siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 

zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów 
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). 
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Informacja!!! Na odwrocie podano przykładowy wykaz klas PKD oraz identyfikatorów gmin. 

 
 

Przykładowy wykaz klas PKD 

 

01.11.Z  Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu. 

01.13.Z  Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin  bulwiastych. 

01.15.Z  Uprawa tytoniu. 

01.16.Z  Uprawa roślin włóknistych. 

01.19.Z  Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie. 

01.21.Z  Uprawa winogron. 

01.24.Z  Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych. 

01.25.Z  Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów. 

01.28.Z  Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do  produkcji leków i 

wyrobów farmaceutycznych. 

01.29.Z  Uprawa pozostałych roślin wieloletnich. 

01.30.Z  Rozmnażanie roślin. 

01.41.Z  Chów i hodowla bydła mlecznego. 

01.42.Z  Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów 

01.43.Z  Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych. 

01.45.Z  Chów i hodowla owiec i kóz. 

01.46.Z  Chów i hodowla świń. 

01.47.Z  Chów i hodowla drobiu. 

01.49.Z  Chów i hodowla pozostałych zwierząt. 

01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana). 

 

 

 
Przykładowe identyfikatory gmin 

 

Borek Wielkopolski – miasto 300401 4 Odolanów- miasto 301703 4 

Borek Wielkopolski – obszar wiejski 300401 5 Odolanów- obszar wiejski 301703 5 

Dobrzyca – miasto 302003 4 Ostrów Wielkopolski 301704 2 

Dobrzyca – obszar wiejski 302003 5 Pępowo 300404 2 

Gostyń- miasto 300402 4 Piaski 300405 2 

Gostyń- obszar wiejski 300402 5 Pleszew-  miasto 302006 4 

Jaraczewo- miasto 300601 4 Pleszew- obszar wiejski 302006 5 

Jaraczewo- obszar wiejski 300601 5 Pogorzela- miasto 300406 4 

Jarocin- miasto 300602 4 Pogorzela- obszar wiejski 300406 5 

Jarocin- obszar wiejski 300602 5 Przygodzice 301705 2 

Kobylin- miasto 301202 4 Raszków- miasto 301706 4 

Kobylin- obszar wiejski 301202 5 Raszków- obszar wiejski 301706 5 

Koźmin Wielkopolski- miasto 301203 4 Rozdrażew 301205 2 

Koźmin Wielkopolski- obszar wiejski 301203 5 Sulmierzyce 301201 1 

Krotoszyn- miasto 301204 4 Zduny- miasto 301206 4 

Krotoszyn- obszar wiejski 301204 5 Zduny- obszar wiejski 301206 5 
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