
wniosek korekta wniosku wycofanie wniosku

II. NUMER IDENTYFIKACYJNY

III. DANE IDENTYFIKACYJNE

04. PESEL

06. REGON

……………………..…………………

2) Załączniki, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 Nr 59, poz. 404 z 
późn. zm.) oraz oświadczenie o powierzchni upraw rolnych, potwierdzone przez komisję powołaną przez wojewodę lub protokół z oszacowania szkód.

……………………..…………………

3. ………………………………………………………………………………………………………. ….……

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

08. Powierzchnia uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku, 
rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych 
wymagających ponownego obsiania, do której producent rolny wnioskuje             
o przyznanie pomocy (w ha):

09. Liczba załączników

1) Właściwe zaznaczyć znakiem X.                                                                                                                                                                                                                                                 

……………………..…………………

Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji       
i Modernizacji Rolnictwa /pieczęć/

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wniosek
o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej 

o charakterze de minimis producentom rolnym,          
w których gospodarstwach rolnych powstały szkody 
spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       

w okresie zimowym 2011/2012 
…………………………..
Data przyjęcia i podpis

01. Numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności, o ile został nadany

Znak sprawy

I. CEL ZŁOŻENIA1)

Numer dokumentu

4. ………………………………………………………………………………………………………. ….…… ……………………..…………………

2. ………………………………………………………………………………………………………. ….……

5. ………………………………………………………………………………………………………. ….……

10. Załączniki:  2)

1. ………………………………………………………………………………………………………. ….…… ……………………..…………………

07. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości 
/wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego/

03. Miejsce zamieszkania i adres / Siedziba i adres

02. Imię i Nazwisko / Pełna nazwa 

Liczba załącznikówNazwa załącznika:

………………………..ha

05. NIP  ( nie dotycz osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności 
gospodarczej lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od 
towarów i usług)



2) zapoznałem się z warunkami otrzymania pomocy na ponowne obsianie powierzchni upraw;

VI. ZOBOWIĄZANIA

a) zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa                   
Al. Jana Pawła II 70, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu 
przyznania pomocy de minimis dot. ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012;

Oświadczam, że:

V. OŚWIADCZENIA

4) przyjmuję do wiadomości, że:

RAZEM :

b) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,

Podstawa prawna
otrzymanej pomocy

Data
udzielenia
pomocy

(dd-mm-rr)

IV. INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE

Wartość pomocy 
brutto

c) dane beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Wspólnot i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów 
finansowych Wspólnot,
5) na powierzchnię, w stosunku do której ubiegam się o przyznanie pomocy objętej niniejszym wnioskiem nie otrzymałem innej pomocy publicznej                           
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą.

1) dane podane we wniosku oraz załącznikach do niego są zgodne z prawdą;

w PLN w EURO
Lp.

Oświadczam, że w roku 2012 oraz w ciągu poprzedzających go 2 lat obrotowych :

13. Data podpisania wniosku 14. Czytelny podpis producenta rolnego lub osoby (osób) upoważnionej 
(upoważnionych) do reprezentowania producenta rolnego

b) o każdej zmianie, która nastąpi w okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku do dnia przyznania pomocy, w szczególności gdy zmiana dotyczy: 
wykorzystywania gruntów rolnych, wielkości powierzchni upraw, przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego.

………………………………………………………………………………………….

3) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego;

Forma 
i przeznaczenie

pomocy

1) Właściwe zaznaczyć znakiem X.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(dzień - miesiąc - rok)

1) niezwłocznego informowania na piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
a) o każdym fakcie, który może mieć wpływ na nienależne lub nadmierne przyznanie pomocy na ponowne obsianie powierzchni upraw,

2) umożliwienia wstępu osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych na teren mojego gospodarstwa rolnego, a także okazania dokumentów 
potwierdzających dane zawarte we wniosku.

Zobowiązuję się do:

nie otrzymałem pomocy w ramach pomocy de minimis w rolnictwie1) 

otrzymałem pomoc de minimis w rolnictwie w następującej wielkości 1):

Organ udzielający
pomocy
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