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Adres z kodem pocztowym

O Ś W I A D C Z E N I E1)
dotyczące produkcji towarowej zwierząt
Oświadczam, po zapoznaniu się z pouczeniem o odpowiedzialności karnej2), że posiadam/nie posiadam3)
dokumenty (np. ewidencja rachunkowa, rejestry VAT, umowy kupna-sprzedaży) potwierdzające dane
zawarte w kolumnie 4 i 5 poniższej tabeli:
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Rodzaj produkcji zwierzęcej 4)
2
Byki do opasu
Wolce 2-letnie i starsze
Byczki od 1 do 2 lat
Jałówki do opasu 2 letnie i starsze
Jałówki od 1 do 2 lat
Cielęta od 6 m-cy do 1 roku
Cielęta do opasu poniżej 6 m-cy
Owce 1 roczne i starsze
Jagnięta
Kozy 1 roczne i starsze
Koźlęta
Tuczniki o wadze 50 kg i więcej
Warchlaki do opasu od 20 do 50 kg
Maciory/prosięta
Krowy/mleko krowie
Kury/jaja wylęgowe kurze
Kury/jaja konsumpcyjne kurze

Średnia roczna produkcja zwierzęca
Produkcja od 1
Liczba zwierząt
Cena w zł
szt zwierzęcia w
dt/kg/szt
dt/kg/szt
dt/kg/szt
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..........................................................................................
Data i podpis rolnika składającego oświadczenie

1) Kolumny 2 -3 oświadczenia wypełniają wszyscy producenci rolni. Kolumny 4 – 5 wyłącznie ci, którzy posiadają
dokumenty potwierdzające wpisywane dane.
2) Pouczenie o odpowiedzialności karnej
Na podstawie art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami
publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu
płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na
wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość
dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego.
§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu
płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.
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Niepotrzebne skreślić.
Zaznaczyć właściwe znakiem „x”.

