OŚWIADCZENIE
...........................................................................................
imię i nazwisko/ nazwa podmiotu zgłaszającego uszkodzenia
....................................................................................................
adres z kodem pocztowym

PESEL
REGON

___________
________________

_____________

NR TEL.

Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* dokumenty dotyczące sprzedaży płodów rolnych (np. faktury, rachunki, książki rachunkowe) – proszę podać rodzaj posiadanych dokumentów:
..................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że w dniu (ach) ………………………........ w wyniku
, w moim gospodarstwie
uszkodzeniom uległy następujące uprawy :
UWAGA! w tabeli wpisujemy wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone),
zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie składanym do ARiMR
Oświadczam, że w moim gospodarstwie jest/nie jest* prowadzona produkcja zwierzęca (jeśli tak – wypełnić oświadczenie
o ilości zwierząt i ich cenach)

Rodzaj uprawy
(wpisać wszystkie uprawy w
gospodarstwie)

Lp.

Położenie
(miejscowość)/nr ewidencyjny
działki

Średni plon
z ostatnich
Szacowany
trzech lat z
utracony plon
1 ha [dt/ha]
z 1 ha w %
tj. podać w
kwintalach**

Powierzchnia
uprawy (ha)

Średnia cena
sprzedaży
Prognozowa- Czy uprawa
z ostatnich
na cena sprze- jest ubeztrzech lat
daży w danym pieczona
[zł/dt] tj.
roku [zł/dt] tj.
Tak/Nie
zł za kwintal zł za kwintal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
* niepotrzebne skreślić
** niewpisanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyliczenie wysokości obniżenia przychodu z użyciem
danych statystycznych
Oświadczam, że jestem właścicielem, gospodarstwa rolnego o powierzchni .......... ha użytków rolnych (zgodnie z wnioskiem
o płatności bezpośrednie) położonego w gminie ……………..... Ponadto posiadam grunty rolne na terenie gminy ...........................
o pow. ............ha użytków rolnych (zgodnie z wnioskiem o płatności bezpośrednie), a także dzierżawię (na podstawie pisemnej
umowy dzierżawy) grunty rolne o powierzchni ……….....ha
Jestem/nie jestem* zainteresowany uzyskaniem kredytu preferencyjnego przeznaczonego na wznowienie produkcji
w gospodarstwach rolnych położonych na obszarze dotkniętym klęską żywiołową.
Oświadczam, że wysokość kosztów nieponiesionych (tj. związanych z uprawą, których w związku z wystąpieniem szkody już
nie poniosłem) z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynosi ..................... zł. Jeśli nie występują należy wpisać „O”.
Oświadczam, że wysokość kosztów poniesionych (tj. dodatkowych, niewynikających z kalkulacji uprawy, np. kara za niewywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola) wynosi .................... zł. Jeśli nie
występują należy wpisać „O”.
•
•

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w ramach procedury uruchomienia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęską żywiołową na terenie woj.
lubelskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.).
Oświadczam, że znane mi są skutki składana fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego

............................
data

........................................
czytelny podpis

