............................................................
Miejscowość, data

..............................................................................
Imię i nazwisko małżonka rolnika
..............................................................................
PESEL/kod kraju, numer paszportu lub innego
dokumentu tożsamości1) małżonka wnioskodawcy
..............................................................................
Znak sprawy (wypełnia pracownik ARiMR)
..............................................................................
Numer dokumentu (wypełnia pracownik ARiMR)

OŚWIADCZENIE2)
o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności rolnośrodowiskowej lub płatności ekologicznej3) z
uwzględnieniem zwierząt, będących w posiadaniu małżonka
Oświadczam, że wyrażam zgodę na4):
przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), z uwzględnieniem niżej wymienionych
zwierząt5), będących w moim posiadaniu, w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września roku 20……, do
ustalenia powierzchni, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa (PROW 2007-2013) w ramach
wariantu 2.3 i 2.4 pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne działania Program rolnośrodowiskowy objętego
PROW 2007-2013, lub
przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), z uwzględnieniem niżej wymienionych zwierząt5),
będących w moim posiadaniu, w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września roku 20……, do ustalenia
powierzchni, do której przysługuje płatność ekologiczna (PROW 2014-2020) w ramach pakietu 5, 6, 11 i
12 działania Rolnictwo ekologiczne objętego PROW 2014-2020,
Lp.

Numer identyfikacyjny zwierzęcia

Lp.

Numer identyfikacyjny zwierzęcia

Panu/Pani3), …………………..………………………………….………...............................................................,
imię i nazwisko rolnika

posiadającemu/posiadającej3) numer identyfikacyjny ..……..………………………………………..……...……,
z którym/którą3) pozostaję w związku małżeńskim.

podać numer identyfikacyjny rolnika

Oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 § 1 i § 2 Kodeksu karnego (Dz. U.
z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

…….…………………………………………………
Czytelny podpis małżonka rolnika

1)

2)

3)
4)
5)

W przypadku małżonka wnioskodawcy posiadającego obywatelstwo polskie, należy wpisać jego numer PESEL, natomiast w
przypadku małżonka wnioskodawcy, który nie posiada obywatelstwa polskiego, należy wpisać kod kraju, numer paszportu lub
innego dokumentu tożsamości.
Oświadczenie należy dołączyć do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) albo do wniosku o
przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) albo do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 20072013) lub płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), w przypadku przeniesienia posiadania gruntów/śmierci rolnika/następstwa
prawnego, albo wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności ekologicznej (PROW 20142020), w przypadku przeniesienia posiadania gruntów/śmierci rolnika/następstwa prawnego, składanego przez rolnika, który
ubiega się o uwzględnienie zwierząt będących w posiadaniu jego małżonka, do ustalania powierzchni, do której rolnikowi
przysługuje płatność rolnośrodowiskowa (PROW 2007-2013) w ramach wariantu 2.3/2.4 pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne albo do
ustalania powierzchni, do której rolnikowi przysługuje płatność ekologiczna (PROW 2014-2020) w ramach pakietu 5. Uprawy
paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji, pakietu
6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji lub pakietu 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji.
Niepotrzebne skreślić.
Właściwe zaznaczyć znakiem X.
Dotyczy bydła, koni, owiec oraz kóz.

