
Informacje niezbędne do celów sprawozdawczych w związku 

z wnioskiem o udział w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej na terenie Gminy Kadzidło” 

 

1. Klasa PKD — należy podać klasę działalności ( 4 pierwsze znaki), w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc 

określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD) (Dz.U. nr 251 poz. 1885 z późn. zm.) 

 

 

 

 

np, 01.11 (uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu); 
01.41 (chów i hodowla bydła mlecznego); 

01.45  (chów i hodowla owiec i kóz) 
01.46  (chów i hodowla świń); 

01.47 (chów i hodowla drobiu) 

01.50 (uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt) - działalność mieszana 

02 Forma prawna beneficjenta pomocy : 
□ Przedsiębiorstwo państwowe; 

□ Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa; 

□ Jednoosobowa spółka jst, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz, 

712 z późn. zm.); 

□ Jednostka sektora finansów publicznych ; 

□ Spółka akcyjna albo spółka z o.o., w stosunku do których Skarbu Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, 

przedsiębiorstwo państwowe łub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak 
przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. 
Dz. U. z 2019r., poz. 369) 

□ Inna - beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych powyżej (podać jaka): 

□ osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne 

□  ................................................................................................................  ...  .......  

2. Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 

800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 

rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 

blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)1) 

 

 

…….………………………………….. 

( data i czytelny podpis ) 

ł) mikroprzedsiębiorstwo 

 

2) małe przedsiębiorstwo 

 

3) średnie przedsiębiorstwo 

 

4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1 -3 

 

 

    


