Załącznik nr 1 do „Warunków przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka”

Wniosek o przyznanie pomocy na ograniczenie produkcji mleka
Strona 1 z 2

Prm1_W1

1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR
Pieczątka kancelarii
Data wpływu i godzina

*

KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR………………………………………………………….
2. Nazwa lub nazwisko przedsiębiorcy

3. Imię w przypadku osoby fizycznej
4. NIP1

5. PESEL

6. Kod pocztowy

-

7. Poczta
8. Miejscowość
9. Ulica
10. Numer domu

11. Numer mieszkania

12. Województwo
13. Telefon
14. Całkowita ilość mleka dostarczonego do pierwszych podmiotów skupujących
w okresie referencyjnym
15. Całkowita ilość mleka planowana do dostarczenia do pierwszych podmiotów
(wpisać właściwy, np. I )
skupujących w okresie ograniczenia2
3
16. Planowana wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której wnioskodawca ubiega się
o pomoc
4

kg
kg
kg

OŚWIADCZAM, ŻE DZIAŁAJĄC W IMIENIU WŁASNYM / W IMIENIU PRZEDSIĘBIORCY :
1. Zapoznałem się z "Warunkami przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Przyjmuję do wiadomości, że:
 podane w niniejszym formularzu informacje mają charakter oświadczeń i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia,
5
 obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych , przysługuje mi prawo wglądu do moich danych
6
oraz do ich poprawiania . Administratorem danych jest ARR z siedzibą: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. Dane są przetwarzane i publikowane
w celu realizacji zadań na rynkach produktów rolnych i żywnościowych.
WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI – PATRZ STRONA 2 WNIOSKU

…………………………………
Miejscowość, data

1

…………………………………………………………
Podpis Wnioskodawcy lub
osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

Pole nieobowiązkowe dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT)
Okres ograniczenia: I okres - październik, listopad, grudzień 2016 r., II okres – listopad, grudzień 2016 r, styczeń 2017 r., III okres - grudzień 2016 r., styczeń, luty 2017 r., IV okres - styczeń, luty, marzec 2017 r.
Planowana wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której wnioskodawca ubiega się o pomoc nie może być mniejsza niż 1500 kg i większa niż 50% ilości mleka dostarczonego do pierwszych podmiotów skupujących
w okresie referencyjnym.
4
Niepotrzebne skreślić
5
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401, z późn. zm.).
6
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).
2
3
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Wypełnia pierwszy podmiot skupujący
Oświadczenie o dostarczeniu mleka w okresie referencyjnym
Nazwa i adres pierwszego podmiotu skupującego

Okres referencyjny

-

do

Ilość mleka jaka została dostarczona przez wnioskodawcę w ww. okresie referencyjnym
*

Potwierdzenie realizowania dostaw w miesiącu lipcu 2016 r.

TAK

kg

BRAK DANYCH

……………………………………………………………
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
pierwszego podmiotu skupującego

Miejscowość, data

Wypełnia pierwszy podmiot skupujący**
Oświadczenie o dostarczeniu mleka w okresie referencyjnym
Nazwa i adres pierwszego podmiotu skupującego

Okres referencyjny

-

do

-

Ilość mleka jaka została dostarczona przez wnioskodawcę w ww. okresie referencyjnym
Potwierdzenie realizowania dostaw w miesiącu lipcu 2016 r.

…………………………………………………………………
Miejscowość, data

TAK

kg

BRAK DANYCH

……………………………………………………………
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
pierwszego podmiotu skupującego

ZAŁĄCZNIKI:
1)

Kopie faktur lub faktur VAT RR potwierdzających ilość mleka sprzedanego do pierwszych podmiotów skupujących w danym okresie referencyjnym.

2)

Kopie faktur lub faktur VAT RR potwierdzających ilość mleka sprzedanego do pierwszych podmiotów skupujących w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2016 r.

3)

Oświadczenie pierwszego podmiotu skupującego potwierdzające ilość mleka, o której mowa w pkt 1) i 2) powyżej – w przypadku, gdy producent mleka nie ma możliwości

4)

Pełnomocnictwo do złożenia w imieniu producenta mleka ubiegającego się o pomoc wniosku o pomoc przez uznaną organizację producentów lub spółdzielnię –

5)

Odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza dotyczącego

6)

Pisemna zgodę współposiadaczy gospodarstwa rolnego, w przypadku gdy gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania.

dołączenia przedmiotowych dokumentów do wniosku.
w przypadku gdy wniosek o pomoc składany jest w imieniu producenta mleka ubiegającego się o pomoc przez uznaną organizację producentów lub spółdzielnię.
spadku obejmującego gospodarstwo producenta mleka lub kopie tych dokumentów.

* wpisać X we właściwym polu
** wypełnić w przypadku gdy wnioskodawca realizował dostawy do więcej niż jednego pierwszego podmiotu skupującego

