
Imię i Nazwisko 
Załącznik nr 1 

Adres z kodem pocztowym oraz nr identyfikacyjnym gospodarstwa 

OŚWIADCZENIE 

o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych 

Oświadczam,     że     posiadam / nie posiadam*     dokumenty     dotyczące     sprzedaży     płodów     rolnych 

(np. faktury RR, rachunki, Faktury VAT, książki rachunkowe, rejestry VAT) 
Kolumny 4 i 5 tabeli wypełniają rolnicy posiadający ww. dokumentację. 

• Uzyskałem w moim gospodarstwie średnie plony płodów rolnych podane w kol. 4 tabeli 

• Uzyskałem w moim gospodarstwie średnie ceny płodów rolnych podane w kol. 5 tabeli 

• Uzyskałem / przewiduję w roku 2015 ceny jednostkowe podane w kol. 6 tabeli 

Oświadczam, że w moim gospodarstwie jest / nie jest* prowadzona produkcja zwierzęca (jeśli tak-wypełnić zal. nr 2) 
 

L.p. Nazwa uprawy w 2015 
roku, - (w którym 
wystąpiły szkody) 
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*      niepotrzebne skreślić 

**   średnia z okresu ubiegłych 3 lat.  
*** średnią cenę uzyskaną wpisuje się, jeżeli była sprzedaż przed datą szacowania. Cenę przewidywaną wpisuje się z umów 

kontraktacyjnych. 

UWAGA! Nie wpisanie danych do kolumn 4, 5 i 6 tabeli, jest równoznaczne ze zgodą na wyliczenie 

wysokości obniżonego przychodu, z użyciem danych statystycznych z województwa podlaskiego. 
Oświadczam, że wysokość kosztów nieponiesionych z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynosi 

 ............................. złotych, (koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie 

poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0".) 

Oświadczam, że wysokość kosztów poniesionych z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynosi 

 ............................. złotych, (koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie 

wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują 

należy wpisać „0".) 

Data i podpis rolnika składającego oświadczenie 

1. „Art. 297. § 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 wymieni onego 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. 


