Wyrównanie dochodu, w związku z zakazem przemieszczania świń na obszarze objętym ASF
Wnioskuję o udzielenie pomocy finansowej na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej w 2017 r. w związku z
wprowadzeniem w 2017 roku, na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt, zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami na obszarze zapowietrzonym lub
zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na którym znajduje się ww. siedziba stada.

B

Oświadczam, że nie otrzymałem dochodów ze sprzedaży świń z poniższej siedziby stada, położonej na obszarze zapowietrzonym lub
zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w przypadku wprowadzenia na podstawie tych przepisów zakazu przemieszczania świń lub
obrotu świniami.
B1. Numer siedziby stada
Uwaga:

_

Część IX B dotyczy tylko jednej siedziby stada. W przypadku, gdy
wniosek dotyczy kilku siedzib, należy załączyć odpowiednią ilość tej
części wniosku, dla każdej siedziby stada

B2. Liczba dni obowiązywania w 2017 r. dla siedziby wymienionej w B1 zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami,
wprowadzonego w 2017 r.
zakaz obowiązywał od ……………….……… 2017 r. do ……………………..……………. 2017 r.

………….

B3. Informacja dotycząca okresu, w odniesieniu do którego obliczana jest wysokość pomocy dla siedziby stada wymienionej w pkt. B1
1)

trzy lata w okresie pięcioletnim bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został
złożony wniosek, z pominięciem okresu o najwyższej i najniższej wielkości sprzedaży
świń, tj. lata: ……………… r., ………………… r. i ……………….. r.

lata 2014-2016

utrzymywanie świń w danej siedzibie rozpocząłem w okresie krótszym niż ostatnie trzy lata przed złożeniem wniosku, tj. w dniu:

Okres

2012

2013

Rok
2014

2015

2016

Liczba sprzedanych świń (szt)

B4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WW. SIEDZIBY STADA
Oświadczam, że:

 utrzymuję

1)

 utrzymywałem

1)

świnie w ww. siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546, z późn. zm.), położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

