
OSWTADCZENIE

i naz\i'isko/ nanva podmiolu zglaszajqcego uszkodzenia

adres z kodem pocztowym

PESEL

REGON

NR TEL.

Oswiadczam, ze posiadam/nie posiadam* dokumenty dotyczace sprzedazy plodow rolnych (np. faktury, rachunki, ksiazki rachun-
kowe) - prosze podac rodzaj posiadanych dokumentow:

Oswiadczam, ze w dniu (ach) w wyniku , w moim gospodarstwie
uszkodzeniom ulegly nastepujace uprawy :
UWAGA! w tabeli wpisujemy wszystkie uprawy niezaleznie od wielkosci poniesionych strat (rowniez nieuszkodzone),
zgodnie z danymi za warty mi we wniosku o ptatnosci bezposrednie skladanym do ARiMR
Oswiadczam, ze w moim gospodarstwie jest/nie jest* prowadzona produkcja zwierzeca (jesli tak- wypefnic oswiadczenie
o ilosci zwierzqt i ich cenach)
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Rodzaj uprawy
(wpisac wszyst-
kie uprawy w

gospodarstwie)

Pofozenie
(miejsco-

wosc)/nr ewi-
dencyjny

dziatki

Sredni plon
z ostatnich
trzech lat z
1 ha [dt/ha]
tj. podac w

kwintalach**

Szacowany
utracony plon

z I ha w %

Powierzchnia
uprawy (ha)

Srednia cena
sprzedazy
z ostatnich
trzech lat
[zt/dt] tj.

zl za kwinta l

Prognozowa-
na cena sprze-
dazy w danym
roku [zl/dt] tj.
zl za kwintal

Czy uprawa
jest ubez-
pieczona
Tak/Nie

• * niepotrzebne skreslic
• ** niewpisanie danych jest rownoznaczne z wyrazeniem zgody na wyliczenie wysokosci obnizenia przychodu z uzyciem

danych statystycznych
Oswiadczam, ze jestem wlas"cicielem, gospodarstwa rolnego o powierzclini ha uzytkow rolnych (zgodnie z wnioskiem
o platnosci bezposrednie) polozonego w gminie Ponadto posiadam grunty rolne na terenie gminy
o pow ha uzytkow rolnych (zgodnie z wnioskiem o ptatnosci bezposrednie), a takze dzierzawi? (na podstawie pisemnej
umowy dzierzawy) grunty rolne o powierzchni ha

Jestem/nie jestem* zainteresowany uzyskaniem kredytu preferencyjnego przeznaczonego na wznowienie produkcji
w gospodarstwach rolnych polozonych na obszarze dotknietym kleska^ zywiolowa.

Oswiadczam, ze wysokosc koszt6w nieponiesionych (tj. zwiqzanych z uprawa, ktorych w zwiazku z wystapieniem szkodyjuz
nie poniosJem) z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynosi zi. Jesli nie wyste-puj^ nalezy wpisac ,,0".

Oswiadczam, ze wysokosc kosztow poniesionych (tj. dodatkowych, niewynikajacych z kalkulacji uprawy, np. kara za niewy-
wiazanie sie z kontraktacji, wplacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporzadkowanie pola) wynosi zl. Jesli nie
wyst^puja nalezy wpisac ,,O".

Wyrazam zgode na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w ramach procedury uruchomienia preferen-
cyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotknietych kleska zywiotowa na terenie woj.
lubelskiego zgodnie z ustawa. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn.
zm.).

Oswiadczam, ze znane mi sq skutki sMadana faiszywych oswiadczeri wynikajqcez art. 297§ J Kodeksu Karnego

data czytelny podpis


