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Znak sprawy OB

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE BRAK ZMIAN W 2018 

ROKU W ODNIESIENIU DO WNIOSKU O PRZYZNANIE 

PŁATNOŚCI ZŁOŻONEGO W ROKU 2017
1),2),3)

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

Numer dokumentu

1/1

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

Data przyjęcia i podpis

            ...             

   Znak sprawy ONW

1)
 Oświadczenie jest składane przez ro lnika, który w 2017 r. ubiegał się wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność 

związaną do powierzchni uprawy chmielu , płatność do owiec, płatność do kóz lub płatność niezwiązaną do tytoniu, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub 

innymi szczególnymi ograniczeniami  (płatność ONW) (PROW 2014-2020), wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), premię p ielęgnacyjną i premię za lesieniową 

(PROW 2014-2020) a powierzchnia gruntów ornych zawarta we wniosku złożonym w 2017 r. wynosi ła mnie j niż 10 ha i  jeżeli  w 2017 r. nie ubiegał się o przyznanie płatności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) lub płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007 - 2013) oraz potwierdza on  

brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce w 2018 roku ubiegać się o te same p łatności, o które ubiegał się w 2017 roku.
2)

 Oświadczenie jest składane w terminie od 15 lutego 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r.
3)

 Złożenie Oświadczenia  jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się  przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku.

II. PODMIOT
02. Nazwisko  / Nazwa pełna

03. Pierwsze imię / Nazwa skrócona 04. Drug ie  imię  / Nazwa organu za łożycielskiego jednostki 

     organ izacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

 

01. Numer identyfikacyjny 

I. NUMER IDENTYFIKACYJNY 

05. PESEL

06. REGON

 /wypełnia osoba fizyczna nieposiada jąca  obywatelstwa polskiego /

07. Kod kraju. Numer paszportu  lub innego dokumentu tożsamości

Potwierdzam brak zmian w  2018 roku  w  odniesieniu  do  wniosku  o  przyznanie  płatności  złożonego 
w roku 2017 oraz w odniesieniu do wszystkich oświadczeń i zobowiązań wynikających ze złożenia 

wniosku w ubiegłym roku

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

czytelny podpis składającego oświadczenie

09. Data i podpis składającego oświadczenie

data wypełnienia oświadczenia (dzień - miesiąc - rok)

III. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA

Oświadczam, że:

1) pouczono mnie: 

a) o skutkach złożenia fałszywego oświadczenia wynikających z art . 233 § 1 i § 6 Kodeksu karnego,

b) o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji, która uwzględnia w całości żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar 

administracyjnych oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu oraz o możliwości złożenia odwołania od tej decyzji ;

2) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 i § 2 Kodeksu karnego;

3) przyjmuję do wiadomości, iż:

a) zebrane dane osobowe będą 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 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)  w celu przyznania jednolitej płatności obszarowej, 

płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej, płatności związanej do powierzchni uprawy chmielu, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności niezwiązanej 

do tytoniu, płatności ONW, pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) oraz premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020),

b) przysługuje mi, jako osobie fizycznej, prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania;

4) przyjmuję do wiadomości, że dane beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla  

zabezpieczenia interesów finansowych Unii;

5) przyjmuję do wiadomości, że informacja o przyznaniu wnioskodawcy pomocy z publicznych środków finansowych , w tym przyznana kwota płatności z tytułu 

udzielonej pomocy w ramach  jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej, płatności związanej do powierzchni uprawy chmielu, 

płatności  do owiec,  płatności  do  kóz, płatności  niezwiązanej do tytoniu, płatności ONW,  pomocy na  zalesianie  (PROW 2007-2013) oraz  premii  pielęgnacyjnej 

i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020), będzie publikowana na stronie internetowej MRiRW;

6) wyrażam zgodę na przeniesienie informacji z wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 do formularza geoprzestrzennego wniosku o przyznanie płatności na 

2018 rok, przy pomocy loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o których mowa w przepisach 

dotyczących składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zobowiązuję się do:

1) niezwłocznego informowania na piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa :

a) o każdym fakcie, który może mieć wpływ na nienależne lub nadmierne przyznanie płatności lub pomocy finansowej , objętych wnioskiem o przyznanie płatności,

b) o każdej zmianie, która nastąpi w okresie od dnia złożenia niniejszego oświadczenia do dnia  przyznania  płatności  lub  pomocy finansowej , objętych  wnioskiem 

o przyznanie płatności, w szczególności gdy zmiana dotyczy: wykorzystywania gruntów rolnych, wielkości powierzchni upraw, przeniesienia posiadania 

gospodarstwa rolnego,

c) o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1870, z późn. zm), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonym w stosunku do mnie po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy;

2) umożliwienia wstępu osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych na teren mojego gospodarstwa rolnego , okazania dokumentów 

potwierdzających dane zawarte we wniosku o przyznanie płatności a także zapewnienia niezbędnej pomocy przy wykonywaniu czynności kontrolnych.

            ...             

            ...             

            ...             

Znak sprawy  ZGR/ZGNR/ZAL14-20

08. Chcę otrzymywać powiadomienia SMS na nr telefonu:
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