……………………………………………………………....

Miejscowość, data

...........................................................
Imię i Nazwisko składającego oświadczenie

...........................................................
PESEL albo kod kraju, numer paszportu lub innego
dokumentu tożsamości, jeżeli składający oświadczenie
nie ma obywatelstwa polskiego

Numer identyfikacyjny 6)

……………………………………...
Znak sprawy (wypełnia pracownik ARiMR)

...........................................................
Numer dokumentu (wypełnia pracownik ARiMR)

OŚWIADCZENIE
1)

Oświadczam, że jestem :
współposiadaczem
2)
współspadkobiercą/zapisobiercą :
2)

gruntów/stada zwierząt ras lokalnych Pana/Pani :
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko zbywcy gruntów/stada zwierząt/spadkodawcy/zapisodawcy windykacyjnego)
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
(numer identyfikacyjny zbywcy gruntów/spadkodawcy/zapisodawcy windykacyjnego)

i wyrażam zgodę na1):
3)

wstąpienie
do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności
2)
rolnośrodowiskowej/ płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej/płatności ekologicznej
na miejsce rolnika lub zarządcy4) i przyznanie płatności
przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej/płatności
2),5)
klimatycznej/płatności ekologicznej
2)
Panu/Pani :

rolno-środowiskowo-

………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
numer identyfikacyjny 6) albo PESEL/kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości 7)
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.).
…………………………………….……………….………………………………..
Data i czytelny podpis współposiadacza albo współspadkobiercy/zapisobiercy albo osoby
uprawnionej do reprezentowania
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

Właściwe zaznaczyć znakiem X.
Niewłaściwe skreślić.
Oświadczenie dołączane jest do wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej lub kolejnej płatności rolnośrodowiskowej lub płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej w przypadku przeniesienia posiadania gruntów/śmierci rolnika/następstwa prawnego przez:
a) współposiadacza, jeżeli posiadanie posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych zostało przeniesione na rzecz kilku podmiotów;
b) współspadkobiercę/zapisobiercę, gdy z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że jest więcej niż jeden spadkobierca/zapisobierca windykacyjny.
Dotyczy płatności w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.
Oświadczenie dołączane jest do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej w przypadku
przeniesienia posiadania gruntów/śmierci rolnika/następstwa prawnego przez:
a) współposiadacza, jeżeli posiadanie gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych zostało przeniesione na rzecz kilku podmiotów;
b) współspadkobiercę/zapisobiercę, gdy z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że jest więcej niż jeden spadkobierca/zapisobierca windykacyjny.
Wpisać, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany.
Wpisać, jeżeli numer identyfikacyjny nie został nadany. Jeżeli współposiadacz/spadkobierca/zapisobierca windykacyjny wnioskujący o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej lub
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej nie ma obywatelstwa polskiego, należy wpisać kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

