Na podstawie art.37 ust.1 pkt.2, lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 0 finansach
publicznych (Dz.U. z 2009r, Nr 157, poz.1240 z pOin.zm.) Burmistrz Miasta Darlowo
podaje do pubJicznej wiadomosci informacj~ zawierajqcq wykaz os6b prawnych i
rtzycznych oraz jednostek nieposiadajqcych osobowosci prawnej, ktorym udzielono
pomocy publicznej w 2013 roku - zwrot podatku akcyzowego na podstawie ustawy z
dnia 10 marca 2006 roku - 0 zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
nap~dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z pOin. zm.)
imi~

przedsi~biorcy

Lp.

Nazwisko i

1

Andrys Jan

2

Andrys Krystyna

3

Demska Maria

4

Dydyna Leszek

5

Furmailska Grazyna

6

Gajewicz Adam

7

Gl~bocki

8

Harbustiak Stanislaw

9

Kulpinski Edmund

10

Lis Ireneusz

11

Maciqg Tatusko Danuta

12

Maj Mariusz

13

Malec Zbigniew

14

Prosotowicz Magdalena

15

Przybycien Janina

16

Sobczak Andrzej

17

Staniszewski Lukasz

18

Surosz Stefan

19

Warzuchowski Pawel

20

Przedsil(biorstwo Rolne AVENA Sycewice

lub nazwa

-.,

Jerzy

-

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap«dowego jest programem
pomocowym zgodnie z Wytycznymi Wsp6lnoty w sprawie pomocy panstwa w sektorze
rolnym i lesnym na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 319 z 27.12.2006 r. str. 1) oraz DyrektYWet
Rady 2003/96/WE z dnia 27 pazdziernika 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wsp6lnotowych
przepis6w ramowych dotyczetcych opodatkowania produkt6w energetycznych i energii
elektrycznej (Oz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003), a pomoc tet ujmuje sil( jako program pomocy
notyfikowany w Komisji Europejskiej 0 numerze NN 40/2006.
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Na podstawie art.37 ust.l pkt.2, lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 0 finansach
puhlicznych (Dz.U. z 2009r, Nr 157, poz.1240 z poin.zm.) Burmistrz Miasta Darlowo
podaje do publicznej wiadomosci informacj~ zawieraj~c~ wykaz osob prawnych i
ftzycznych oraz jednostek nieposiadaj~cych osobowosci prawnej, ktorym udzielono
pomocy publicznej w 2013 roku - zwolnienie z tytulu utworzenia nowego tub
powi~kszenie istniej~cego gospodarstwa rolnego na podstawie ustawy z dnia 15 Iistopada
1984 r. - 0 podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136, poz. 969 z poin. zm.)
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Nazwisko i imi~ lub nazwa
Staniszewski Lukasz
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