załącznik 2 do umowy

Nr ,.,

UT

wystawionych w zwlażku źriińliźaciĄusług ńioru, transportu lub
lub numer innegó doxumeńiu uńlożiwiajĄcego identyfikację faktury:

Numer fakturil/faktur
unie-szkodliwiania

z adreseln korespondencylnym ul. Pal,eczki

33, 02'.822 Warszawa

na finansowanie lub dofirransowanie poniesionych kosztów zbioru,

-

lv przypadku spółki cywilnej nalezy podac dane pierv,lszego wspólnika

lmię i nazwisko, w przypadku innych beneficjentów

niz osob.v" fizyczne

-

pełna nazwa

Nr NlP

Adres gdzie mieści się siedzlba beneficjenta: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztr:wy, poczta

Województwo

n
n

i powiat

gdzie mieścisię siedziba stada z której następuje odbirlr paciłych zwierząl

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Nr

PESEL

(osoby fizyczne) - Nr REGON pozostali beneficje nci

Numer siedziby stada nadany przez ARiMR, skąd następuje odbiór padłej sztuki (w przypadku braku
siedziby nalezy podaó, nr ewidencyjny gospodarstwa nadany przez ARiMR)

zarejestrowanej

n
n

Spółka cywiIna
Jednostka organizacyjna nieposiadająca

o obowości prawnej

(producent rolny będący spółką osobowąw rozumieniu Kodeksu spółek

handlowych, np, spółka jawna)
:.ł:,,',:l

',1#ffijffiWffi

.wg,'ł"fiił#łjffi':liiix,|:

rypełnić, jezeli dane nabywcy są inne niz wymienione

powyzej. Np, beneficjent Jan Kcwalski, nabywca usługi Gosood arstło rolne Jan Kowalski, lub Gospodarstwo Rolne Jan i Janina Kowalscy

|mię i nazwisko lub nazwa

l\r NlP

Uwagi (w tym, informacja o przyczynach rozbiezności pomiędzy danymi w sekcji ,,beneficjent pomocy

Adres

fJ

publicznej", a ,,nabywca usługi")

[

Irolnik ryczałtowy w rozumieniu przepisów o podatku od towanów i usług (VAT)

Nie dotyczy

Tak

Nie

n

n

n

t]

n

n

|płatnik podatku od towarów od towarów i usług (VAT)

i w związku z tym faktem nie mogę prowadzić go podar twa rolnego (dotyczy osób
UWAGA t - odpowiedź Tak oznacza, że taka osoba nie jest uprawniona do uzyskania pomocy finansowej Agencji

Pobieram świadczenia emerytalne lub rentowe
fizycznych)

-

Beneficjentem jest podmiot, którego 25 lub więcej % kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub
indywidualnie, co najmniej jeden organ państwowy (dotyczy osób prawnych) UWAGA !

-

takim podmiotom zgodnie z niżej wym, przepisami

zał, l do rozpolządzenia (WE) 70212014 pomocna dofinansowanie utylizacji padłych zwierząt nie przysługuje, z wyjątkiem wyszczególnionych

pżypadków pozwalających uznać podmiot za pzedsiębiorstwo niezależne.

W związku z ubieganiem się na podstawie rozpoządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r, w sprawie szczegołowego zakresu
i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc finansową na koszty zbioru, transpoń
i unieszkodliwianie

1r
l

zwłok padłych zwieząt:

Oświadczar\że
prowadzę:

(właściwezaznaczyć
znakiem X)

go podarstwo rolne

(w przypadku braku zarejestrowanej siedziby stada lub braku
_ | numeru
ewidencyjnego gospodarstwa do Oświadczenia nalezy
Ul
dołączyć kopię.nakazu, zapłaty. podatku rolnego ze

I
_ l
1_1

powierzchnię powyzej 1 ha")

l

dział specjalny produkcji rolnej

(w przypadku braku zarejestrowanej siedziby stada lub braku
meru, ewidencyj negp 9ospoda twa
i?, nalezy

n u

{o^9:yi,u9cl,e!
dołączyć kopię aktualnej deklaracji PlT-6 lub P|T-6L)

które/y w rozumieniu pnepisów załącznika nr l do rozpoządzenia Komisji (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czełwca2014 r. spełnia kryterium mikroprzedsiębiorstwa oraz małego lub średniego pnedsiębiorstwa tj. zatrudniam mniej niż 250 pracowników, a roczny obró nie paekracza 50 milionów EUR
a/lub całkowity bilans roczny nie pzekracza 43 milionów EUR. (właściwezaznaczyć znakiem X)

n

mikro

tr

małe

2. powyższe oświadczenie o spełnianiu kryteriów mikropzedsiębiorstwa

il I

średnie

oraz małego i średniego przedsiębiorstwa zostało zlożone w szczególności po zapoznaniu się z przepisami załącznika l do rozpoządzenia Komisji (WE) nr 70212014 oraz po uprzednim stwierdzeniu, źe moje gospodarstwo lub dział specjalny
produkcji rolnej (przedsiębiorstwo) jest: (właściwezaznaczyć znakiem X)

n

I przedsiębiorstwerm

m

affi*duie!rtyłt"l

prxeds ębiorstwerm pertncrsklrłt

ffi l

p***dsięblorstwem powiąuenyrn

pży czym, W pżypadku przedsiębiorstwa partnerskiego/przedsiębiorstwa związanego wielkośó zairudniania, rocznąo obrotu, całkol^/itego bilansu rocznego
została okreŚlona po upzednim zsumowaniu zatrudnienia, rocznego obrotu lub całkowitego bilansu rocznego na podstawie danyń z niniejszego pzedsiębiorstwa
oraz pzedsiębiorstwa pańnerskiego (pzedsiębiorstw pańnerskich) / pzedsiębiorstwa zwĘzanego (przedsiębiorstw związanych) zgodnie z zasadami okraślonymi
w wfu załączniku l do rozpoządzenia Komisji (WE) nr-702l2a14,
3. ośwladczam,że nid lestem "pzedsiębiorsiwem znaldujacym się w trudnej s$uacji" w rozumieniu pzepisow rozpoządzenia Komisji {WE ) nr 70212014
z dnia 25 czerwca 2014 r, uznającego niektóre kategorie pomocyw sekorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętżnym
w zastosowaniu ań, 107 i 1 08 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
4. oświadczam, że w celu skozystania z pomocy finansowej polegającej na finansowaniu lub doflnansowaniu kosztów zbioru, transpońu lub unieszkodliwiania

padłych zwieząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy,'świnie lub konie, zleciłem wykonanie usług zbioru, hanspońu i unieszkodliwienia padłych zwieząt
z gatunku:

Podać określenie gatunku zvwtząt: (bydło, ow*e,

icoz1l. świ*.ia, kr:ni* J

Podmiotowi utyliza yjnemu realizu.iąe*rnu Łlsłi; i ila pnelstawi*

Podać

uffiOb\,}f

z ĄRltvtffi.

Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe "HETMAN" Sp. z o.o.
izacyjnego realizrłjąceg,o

u

sługę

5. oświadczam, że w związku z realizacjąww. usług oraz kosztami\lch usług nie otrzymałem ani nie będę się ubiegał o dofinansowanie lub jakąkolwiek inną pomoc

ze środków publicznyń na koszty zbioru, transpońu lub unieszkodliwienia padłych ałlieząt niż Ńjęta niniejszym oświadczeniem.

6.wprzypadkustwierdzeniaprzezARiMR,iżinformacjepodanewczęści
lll ilVorazoświadczeniawust. 1-5sąnieprawdziwealboniezetelne,zobowiązujęsię
do zwrotu środków finansowych w tej części, Kóra została w wyniku zaistnienia pąnąjmniej jednej z powyższyń okoliczności pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości albo wykozystana niezgodnie z pzeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości określonejjak dla zaległości podatkowych liczonymi od daty
przekazaniaprzezAgencję środków finansowych na fachunek Podmiotu utylizacyjnego, który wykonal usługę, do daly ich zwrotu na rachunekAgencji.
7. oświadczam, że zwrot środków finansowych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości albo wykozystanych niezgodnie zpueznaczeniem

nastąi po

upzednim doręczeniu wezwania Agencji wskazującym termin oraz numer rachunku bankowego, na który mam ałrócić środkifinansowe.
8. oświadczam, że udzielono mi informacji, że w pzypadku niewykonania obowiązku zwrotu wynikającego z

pk

6, Agencja będzie dochodzió należnościna drodze

postępowania sądowego.
9. zobowiązuję się udzielió na piśmiewszelkich informacji niezbędnych do
'l

Ęaśnieniawątpliwości zgłaszanych pzez Agencję.

w

KóĘ mowa
1 0 rozpoządzenia Rady Minislrów
z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczególowego zakresu i sposobów realiz,Ąi niektórych zadań Agencji Reskukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(w przypadkach złożeniapżezemnie w niniejszym oświadczeniu niepe|nyń lub nieprawdziwych informacji.

0. oświadczam, że nie będę zgłaszał wobec Agencji żadnych roszczeń z tytułu nie otzymania pomocy, o

ł:,1ł,:lł,ł,ł',ł',l:lł,łił1:l:,

ilłlłlffi|r1::1l

-

PĄmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będąprzetwazane pzezAgencję Restruktuęacji i Modemizacji Rolnictwa z siedzibą 00-,l75 Warszawa,
Aleja Jana Pawla ll 70 i adresem korespondenryjnym: ul. Poleczki 33 ,02-822Warszawa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.z2014 t.,poz,1182zezm.)w celu realizacji pomocy finansowej na zbiór, hanspoń i unieszkodliwianie padłych zwiez{ gospodarskich,
Jednocześnieoświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych i możliwościich poprawiania.

- Pzyjmuję do wiadomości, że moje dane mogą byó

zabezpieczenia interesów

fi

pzetważane pĘez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej

i państw członkowskich dla

nansowych Unii.

- Prżyjmuję do wiadomości, że informacja o przyznaniu wnioskodawcy pomocy z publicznych środków finansowyń, w tym przyznana kwota płatnościz tytułu

udzielonej pomocy na dofinansowan|e zbioru, transpońu

i

unieszkodliwiania padłych zwieząt gospodarskich będzie publikowana na stronie internetowej MRiRW

pzez upoważnione osoby lub podmioty w celu kontroli zasadnościudzielenia pomocy pzez Agencję
zobowiązuję się do przedstawienia wszelkich dokumentów i informacji związanych z udzieloną pomoą oraz pzecho-

- Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wizytacji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

i

wywania dokumentów dotyczących tei pomocy.

Świadomy odpowiedzialności karnej pnewidzianej w ań.

297

1 kodeksu karnego oświadczam, że wsąlstkie wyżej podane informacje są zgodne

z Prawdą oraz ze stanem fakĘcznym,
Oświadezenie spoządzono w dwóch jednobzmiących egzemplazach, po jednym dla Producenta rolnego i Podmiotu utylizacyjnego,

/miejscowaść,#atai

hzfielny

podpis lub podpis

i

pieczęć osoby uprawnionejdo składania aświadczeń w sprawach
datyczących pomocy publiczne/

