
Agencja Rynku Rolnego

Wniosek o przyznanie dop aty z tytu u zu ytego do siewu lub sadzenia materia u siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany maj cej charakter pomocy de minimis w rolnictwie

Dms_P1_f2

Wersja:4.1  Strona 1 z 4

                                                                   KANCELARYJNY NR WP YWU ARR1 ……………………………….…………………..

2. Wniosek (zaznaczy  w ciwe pole): nowy korekta

UWAGA!
W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsi biorców ARR

niniejszy formularz jest jednocze nie wnioskiem o rejestracj  w CRP.
Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez ARR jest rejestracja w CRP.

3. Wpisa  krzy yk, je eli formularz sk adany jest w celu aktualizacji danych

4. Wpisa  krzy yk, je li formularz sk adany jest przez osob  fizyczn  wy cznie prowadz  dzia alno
wytwórcz  w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierz t, nie zarejestrowan  w ewidencji
dzia alno ci gospodarczej

5. Wpisa  krzy yk, je eli formularz sk adany jest przez osob  fizyczn , która nie zaznaczy a pola 4

6. Prosz  wpisa  krzy yk, je eli formularz sk adany jest przez osob  prawn  lub inn  jednostk  organizacyjn
nieposiadaj  osobowo ci prawnej

CZ  A – DANE REJESTRACYJNE
7. Nazwa lub nazwisko przedsi biorcy (producenta rolnego)

8. Imi  w przypadku osoby fizycznej

9. NIP 10. PESEL2

11. REGON3  Kod PKD3

Adres zameldowania lub siedziby wnioskodawcy
12. Kod pocztowy  - Identyfikator adresu (wype nia ARR) 13. kod kraju

14. Poczta

15. Miejscowo

16. Ulica

17. Nr domu 18. Nr mieszkania 19. Nr skrytki pocztowej

20. Gmina

21. Powiat

1 Uwaga: numer nadaje ARR
2 Wpisa  w przypadku osoby fizycznej
3 Wpisa  w przypadku posiadania

D  M  S  0  1  0  2  V  2

1. Tu prosz  naklei  nalepk  identyfikacyjn
/Je eli przedsi biorca nie posiada nalepki identyfikacyjnej – prosz  wpisa

poni ej numer rejestracyjny w CRP otrzymany w ARR

*

Piecz tka kancelarii
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22. Województwo

23. Telefon

24. Faks

25. Adres do korespondencji (wype ni  jedynie wtedy, gdy jest inny od adresu podanego w polach 12-24)

26. Nr rachunku bankowego

27. BIC (Bank Identyfication Code) – wype niaj  jedynie przedsi biorcy posiadaj cy rachunek bankowy w banku maj cy
siedzib  poza granicami Polski

28. Nr identyfikacyjny4

CZ  B – O WIADCZENIA
29. O wiadczam, e zakupiony i zu yty przeze mnie do siewu / sadzenia5 materia  siewny kategorii elitarny lub
kwalifikowany zosta  wysiany / wysadzony5 na powierzchni gruntów ornych wyszczególnionych, dla danej ro liny
uprawnej (gatunku), w poni szej tabeli:

Lp

Ro lina uprawna
(gatunek)

Powierzchnia
gruntów ornych,
na której zosta a

wysiana lub
wysadzona

podana ro lina
uprawna

(ha)6

Stawka
dop aty
(z /ha)

Wnioskowana
kwota dop aty

(w z )

(3x4)

Masa zu ytego do siewu
lub sadzenia materia u

siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany na
powierzchni gruntów

ornych wyszczególnionej w
kolumnie 3 wniosku

(w kg)

Nr faktury lub
nr dokumentu wydania

z magazynu potwierdzaj cy
zakup/wydanie materia u

siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany

1 2 3 4 5 6 7
1

2

3

4

5

6

7

8

Razem

Wnioskowana przeze mnie kwota dop aty s ownie z : ………………………………………………………………………....…
…………………………………..………………………………………………………………………………………………….………..

Uwaga: W przypadku wi kszej liczby pozycji b cych przedmiotem wniosku skopiowa  przedmiotow  stron  w odpowiedniej ilo ci
egzemplarzy. W przypadku kopiowania strony pkt 22-28 nie nale y wype nia  na skopiowanych stronach, natomiast wnioskowana kwota
(razem) powinna by  wpisana tylko na ostatniej skopiowanej stronie. Ka da skopiowana strona powinna by  opatrzona piecz ci
firmow  (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadaj cych osobowo ci prawnej) i czytelnie podpisana przez
producenta rolnego lub osoby/osob  uprawnione/n  do reprezentowania producenta rolnego.

4 Nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
  o przyznanie p atno ci.
5 Niepotrzebne skre li
6 Poda  z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku
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30. O wiadczenie o sposobie wykorzystania dzia ek rolnych, na których zosta  wysiany lub wysadzony materia  siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Po enie dzia ki ewidencyjnej Dane wg ewidencji gruntów i budynków Dane dzia ki rolnej po onej na dzia ce
ewidencyjnej

Powierzchnia
ca kowita

dzia ki
ewidencyjnej

Powierzchnia
gruntów rolnych

na dzia ce
ewidencyjnej

(ogó em)

Powierzchnia dzia ki
rolnej lub jej cz , na
której uprawiana jest

podana ro lina uprawna

Lp.
Województwo Powiat Gmina

Nazwa obr bu
ewidencyjnego

(wsi)

Numer
dzia ki

ewidencyjnej

ha a ha a

Ro lina
uprawna
(gatunek)

Oznaczenie
dzia ki rolnej
lub jej cz ci

ha a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Razem

Uwaga: W przypadku wi kszej liczby pozycji b cych przedmiotem wniosku nale y doda  odpowiedni  liczb  wierszy lub skopiowa  przedmiotow  stron  w odpowiedniej ilo ci
egzemplarzy. W przypadku kopiowania strony, powierzchnia razem powinna by  wpisana tylko na ostatniej stronie. Ka da skopiowana strona powinna by  opatrzona piecz ci
firmow  (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadaj cych osobowo ci prawnej) i czytelnie podpisana przez producenta rolnego lub osoby/osob  uprawnione/n
do reprezentowania producenta rolnego.
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CZ  C – ZA CZNIKI I O WIADCZENIA
1. Orygina /y albo potwierdzona/ne za zgodno  z orygina em przez notariusza lub upowa nionego przez Prezesa

Agencji pracownika w ciwego OT Agencji Rynku Rolnego kopia/e faktur/y zakupu albo dokumenty wydania
z magazynu materia u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, pochodz ca/e z okresu:
a) w przypadku zbó  ozimych – od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego lub poprzedniego roku kalendarzowego,

w którym nast pi o zu ycie materia u siewnego,
b) w przypadku zakupy zbó  jarych, ro lin str czkowych lub sadzeniaków ziemniaka – od dnia 1 wrze nia roku

poprzedzaj cego z enie wniosku do dnia 31 maja roku z enia wniosku,
c) w przypadku wydania z magazynu zbó  jarych, ro lin str czkowych lub sadzeniaków ziemniaka – od dnia 1

stycznia do dnia 31 maja roku z enia wniosku.
2. Przedstawi  we w ciwym OT ARR wszystkie za wiadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub

rybo ówstwie, jakie producent rolny otrzyma  w ci gu 3 lat obrotowych, tj. danego roku obrotowego, w którym z ony zosta
wniosek oraz dwóch lat obrotowych poprzedzaj cych dzie  z enia wniosku o udzielenie dop aty lub w okresie od dnia 1
stycznia 2005 r. do dnia 12 stycznia 2007 r. (art. 37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post powaniu w sprawach
dotycz cych pomocy publicznej – Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404).

wiadczam, e dzia aj c w imieniu w asnym/ w imieniu przedsi biorcy7:
3. Zapozna em si  z „Warunkami uzyskania dop aty z tytu u zu ytego do siewu lub sadzenia materia u siewnego kategorii elitarny lub

kwalifikowany” i zobowi zuj  si  do ich przestrzegania.
4. Jestem wiadomy odpowiedzialno ci karnej za o wiadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy w z onym przeze mnie wniosku.
5. Zobowi zuj  si  przestrzega  warunków uczestnictwa w mechanizmach, w których b  uczestniczy .
6. Zobowi zuj  si  do niezw ocznej aktualizacji danych w przypadku zaistnienia zmian dotycz cych informacji podanych w niniejszym

formularzu.
7. Wyra am zgod  na przeprowadzanie kontroli przez ARR lub instytucji z jej upowa nienia, w zakresie prawdziwo ci danych

podanych w formularzu rejestracyjnym.
8. Poddaj  si  wszelkim kontrolom czynno ciom sprawdzaj cym przeprowadzonym przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego

ARR oraz inne upowa nione instytucje, w celu dokonania oceny nale ytego przestrzegania warunków/ zasad realizacji
mechanizmów WPR oraz dotycz cych ich przepisów krajowych i UE, w których to mechanizmach uczestnicz /b  uczestniczy .

9. Wyra am zgod , aby we wzajemnych rozliczeniach ARR poprzez jednostronne, pisemne o wiadczenie dokonywa a potr ce  z
przys uguj cych jej wymagalnych wierzytelno ci z moich/przedsi biorcy wierzytelno ci wobec ARR, je eli przedmiotem obu
wierzytelno ci b  pieni dze lub rzeczy tej samej jako ci oznaczone tylko co do gatunku i mog  by  dochodzone przed s dem lub
innym organem pa stwowym. Wskutek potr cenia obie wierzytelno ci umorz  si  nawzajem do wysoko ci wierzytelno ci ni szej.

10. W przypadku uczestnictwa w mechanizmie WPR realizowanym w trybie zawierania umów cywilno-prawnych wyra am zgod  na
wystawianie przez ARR w moim imieniu i na mój rachunek faktury VAT.

11. Przyjmuj  do wiadomo ci, i  ARR nie ponosi odpowiedzialno ci za czynno ci dokonane w oparciu o nieprawdziwe lub nieaktualne
informacje wynikaj ce ze z onego formularza, które nie zosta y zaktualizowane zgodnie z wymogiem zawartym w pkt 6.

12. W okresie 3 lat obrotowych lub od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 12 stycznia 2007 r. (poni ej zaznaczy  w ciwe pole):

nie otrzyma em pomocy w ramach pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo ówstwie

otrzyma em pomoc de minimis w rolnictwie lub rybo ówstwie w nast puj cej wielko ci:

Warto  pomocy brutto
Lp.

Organ
udzielaj cy

pomocy
Podstawa prawna

otrzymanej pomocy
Dzie  udzielenia

pomocy
(dzie -miesi c-rok)

Forma
i przeznaczenie

pomocy w PLN w EUR

Razem:

.......................................................
Miejscowo , data …………………………………………………………………....

czytelny podpis i piecz tka imienna8

7 Niepotrzebne skre li .
8 Osoby fizyczne – sk adaj  czytelny podpis. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadaj ce osobowo ci prawnej – czytelny podpis i piecz tk
   sk ada osoba uprawniona do reprezentowania przedsi biorcy.


