
 Informuję, iż Gmina Augustów podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie w formie dotacji 

Przedsięwzięcia pn. ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Masa odpadów, jaka może być zgodnie z 

zawartą umową odebrana i unieszkodliwiona, wynosi 200 Mg. Ponieważ ostatecznym 

odbiorcą korzyści są posiadacze odpadów – rolnicy, stają się oni beneficjentami pomocy 

publicznej tj. pomocy de minimis. 

 W związku z powyższym rolnicy, którzy zadeklarowali udział w Projekcie tj. zgłosili 

w grudniu 2019 r. do odebrania w/w odpady, aby nadal móc skorzystać z dofinansowania są 

zobowiązani do dnia 10 czerwca 2020 r. złożyć do Urzędu Gminy Augustów informację 

pozwalającą na ocenę dopuszczalności pomocy de minimis, a w szczególności, czy łączny 3-

letni limit pomocy de minimis w rolnictwie dla przedsiębiorstwa (pomoc de minimis 

otrzymana wraz z pomocą wynikającą z realizacji przedmiotowego programu) nie będzie 

przekroczony (w chwili obecnej: 20 000 euro). 

Rolnikom którzy nie złożą w wyznaczonym terminie oświadczenia i informacji nie może 

zostać udzielone dofinansowanie tj. nie zostaną odebrane odpady. Wzory oświadczeń są 

dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów pod adresem:  

www.gmina-augustow.home.pl oraz w Urzędzie Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 

Augustów.  

 

Przykładowe formy pomocy de minimis w rolnictwie:  

 
1. Dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup ziemi;  

2. Umorzenia w całości lub części wierzytelności ARiMR (w ramach byłego FRiOR);  

3. Dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych;  

4. Nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń na obszarze ASF na sfinansowanie 

zobowiązań cywilnoprawnych;  

5. Pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w 

uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy. 

6. Dopłaty do wapnowania;  

7. Dopłaty do materiału siewnego;  

8. Ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne;  

9. Ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego;  

10. Ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego;  

11. Ulgi podatkowe;  

12. Ulgi w opłatach środowiskowych;  

13. Dotacje. 

 

 

 

 

http://www.gmina-augustow.home.pl/


………………………, dnia …………………….. 

 

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU  

POMOCY DE MINIMIS* 

 

Ja niżej podpisany/a:  ...................................................................................................................  

zamieszkały/a (adres siedziby):  ...................................................................................................  

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) – w przypadku osoby prawnej albo numer ewidencyjny 

powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) – w przypadku osoby fizycznej 

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

świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 KK za zeznanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy niniejszym oświadczam, że: 

 

 w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat nie otrzymałem/am pomocy 

publicznej de minimis. 

 

 w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat otrzymałem/am  pomoc 

publiczną de minimis w łącznej  wysokości:  .........................................................................  zł, 

(słownie: ..................................................................................................................................... ), 

co stanowi równowartość w euro ................................................................................................  

(słownie:  .................................................................................................................................... ). 

 

 

…………………………………………………… 

      (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 

W przypadku korzystania z pomocy de minimis w rolnictwie należy uzupełnić ,,Formularz 
informacji przedstawianych przez Wnioskodawcę”.  



FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 

1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy 

................................................................................................................................................ 

2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*): 

[] działalność w rolnictwie 

[] działalność w rybołówstwie 

4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

Lp. 
Dzień udzielenia 

pomocy1) 

Podstawa 

prawna2) 

Wartość 

pomocy3) 

Forma 

pomocy4) 

Przeznaczenie 

pomocy5) 

1      

2      

3      

4      

5      

Objaśnienia: 
1) Dzień udzielenia pomocy - podać dzień udzielenia pomocy wynikający z decyzji lub umowy. 
2) Podstawa prawna - podać tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy. 
3) Wartość otrzymanej pomocy - podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w decyzji lub 

umowie. 
4) Forma pomocy - wpisać formę otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania kredytów, 

zwolnienie lub umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub w części, lub inne. 
5) Przeznaczenie otrzymanej pomocy - wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji w 

gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie czy działalności bieżącej. 

Dane osoby upoważnionej do podpisania informacji: 

..............................................                                               .................................................... 

(imię i nazwisko)                                                                                (data i podpis) 
  

*) Niepotrzebne skreślić. 


